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Sammendrag 
 

Tidlige språklige erfaringer er avgjørende for barns tilegnelse av kunnskap, sosiale 

ferdigheter, relasjoner og vennskap. Språket er også viktig for å kunne utvikle adekvate lese-

og skriveferdigheter som igjen er grunnleggende for alle aspekter ved yrkesdeltakelse, sosialt 

liv og deltakelse i et moderne demokrati -og kunnskapssamfunn. Denne studien søker å 

belyse sammenhengen mellom voksnes språkbruk og barns vokabularutvikling i 

førskolealder. For å undersøke dette forholdet nærmere tas det utgangspunkt i følgende to 

forskningsspørsmål:  

 

1) Er det en sammenheng mellom voksnes språkbruk og barns vokabularutvikling? 

2) Er det en sammenheng mellom barns deltakelse i dekontekstualiserte samtaler og 

vokabularutvikling? 

 

Gjennomgang av teori og empiri viser at det foreligger sammenhenger mellom voksnes 

språkbruk, dekontekstualiserte samtaler og barns vokabularutvikling. Verbal input både i og 

utenfor hjemmet har betydning for barns vokabularutvikling. Kvaliteten på den språklige 

samhandlingen mellom voksne og barn, og i hvilken grad den voksne utfordrer barnet 

kognitivt gjennom samtale, påvirker barns vokabular og bidrar til å kaste lys over de store 

individuelle forskjellene i barns ordkunnskap og senere leseferdigheter. Voksnes språkbruk 

bidrar til å fremme førskolebarns vokabular når barn blir eksponert for et rikt og variert språk 

samt blir invitert til å delta i dekontekstualiserte samtaler i ulike kontekster, som måltid, lek 

og boklesing. Slike samtaleformer ser ut til å være vokabularfremmende ved at den voksne 

utfordrer og støtter barnet til å bidra med egne fortellinger, forklaringer, refleksjoner, og ved 

å hjelpe barnet med å sette ord på erfaringer, tanker og ønsker.  

 
Det ser videre ut til å være en høy grad av stabilitet i barns vokabularutvikling. Det vil si at 

barn som har et lite utviklet vokabular i slutten av barnehagealder, ser ut til å beholde denne 

posisjonen også ved endt skoleløp. På motsatt side, vil barn med godt utviklede 

vokabularferdigheter, fortsette å videreutvikle disse fram mot voksen alder. Et optimistisk 

funn er imidlertid at et barnehagetilbud av høy kvalitet, der barn blir eksponert for et rikt og 

variert språklig input, kan kompensere for et svakt språkmiljø i hjemmet. Barnehagelærere 

som benytter et rikt, variert og dekontekstualisert språkbruk kan dermed påvirke barn i 
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positiv retning før skolestart. Dette kan bidra til å utjevne de individuelle variasjonene i 

ordkunnskap hos førskolebarn. Tidlige språkstimulerende erfaringer i barnehagen kan på den 

måten bidra til å fremme barns muntlig språklige ferdigheter, og gi vekst i vokabularet. Dette 

vil igjen bidra til å utvikle og understøtte senere leseferdigheter. 
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn og valg av tema  
 

Mange unge strever med å oppnå adekvate lese- og skriveferdigheter etter 10 år i 

grunnskolen. Forskning viser at en så stor andel som 24% av de kvinnelige elevene og 28 % 

av de mannlige, ikke kan lese til et tilfredsstillende nivå til å mestre en yrkesutdanning eller 

fullføre høyere utdannelse (Kunnskapsdepartementet, 2006). Samtidig er frafallet på 

videregående skole omtrent 30 % (Kunnskapsdepartementet, 2006). Forskning peker på at de 

tidlige årene i barnehagen er viktige for å tilegne seg språk, og at disse legger grunnlaget for 

senere lese- og skriveferdigheter (Dickinson & Caswell, 2007; Neuman & Dwyer, 2009). Det 

ser videre ut til å være en høy grad av stabilitet i barns leseferdigheter gjennom barne- og 

ungdomsårene. Barns leseferdigheter i utgangen av grunnskolen ser ut til å predikeres av 

tidlige språklige erfaringer i barnehagealder (Cunningham & Stanovich, 1997; Dickinson & 

Tabors, 2001; Snow, Porche, Tabors & Harris, 2007). En rekke studier har pekt på 

sammenhengen mellom vokabular og senere leseforståelse (Lervåg & Grøver Aukrust, 2010; 

NICHD, 2005; Storch & Whitehurst, 2002). Barn som starter på skolen med et mer begrenset 

språklig repertoar, det vil si ordkunnskap, begrepsforståelse og samtaleferdigheter, enn sine 

jevnaldrende, kan risikere å oppleve store utfordringer knyttet til lesing, skriving og andre 

skolerelaterte fag og dermed ha et mindre skolefaglig utbytte, enn barn som har et godt 

utviklet språk ved skolestart (Dickinson & Tabors, 2001; Neuman, 2006). Et lite utviklet 

vokabular kan bidra til å gi barna unødvendige begrensinger i både lek og sosial samhandling 

med andre, i tillegg til å virke inn på utfallet av deres senere skolegang og inntredelse i 

arbeidsmarkedet.  

 

Gapet som i tidlig alder etableres mellom barn med et godt utviklet språk og barn med et 

svakt språk, ser videre ut til å øke gjennom skoleårene, og blir omtalt som Matteus-effekten 

(Stanovich, 1986). For å sikre at barna får et godt språklig utgangspunkt - uavhengig av de 

språklige erfaringene de blir eksponert for i hjemmet, er det viktig at barnehagen har 

tilstrekkelig og nødvendig kompetanse i å fremme barns tidlige språkutvikling og på den 

måten bidra til å redusere forskjellene i barns ordkunnskap og senere leseferdigheter.  
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De aller fleste barn i Norge går i dag i barnehage før de starter på skolen, og barnehagen 

regnes som en viktig del av utdanningsløpet. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at 9 av 10 

av alle norske barn går i barnehagen ved treårsalder (Utdanningsdirektoratet, 2015). Dette er 

en stor andel sett i forhold til andre land vi gjerne sammenligner oss med. Den tiden barn 

tilbringer i barnehagen spiller en avgjørende rolle for barns språklige kunnskaper og senere 

lese- og skriveferdigheter. Barnehagen representerer derfor en unik arena for barns 

språkutvikling før skolestart. Betydningen av språkstimulering i barnehagen gjenspeiler seg 

også i offentlige utredninger og stortingsmeldinger, der tiltak med hensikt til å styrke 

kvaliteten på språkarbeidet i barnehagen står sentralt (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Språkarbeidet i barnehagen har slikt sett en stor politisk og samfunnsmessig interesse og 

arbeid med språk regnes som en av barnehagens viktigste oppgaver 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). I den gjeldende rammeplanen for barnehagens innhold og 

oppgaver understrekes det blant annet følgende  ”… barnehagen må sørge for at alle barn får 

varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap 

for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser” (kunnskapsdepartementet, 2017 s. 

24). Barnehagen skal dermed støtte opp om barns språkutvikling og språkstimulering skal 

inngå som en del av det daglige samspillet mellom voksne og barn.    

 

I den nasjonale rammeplanen for barnehagelærerutdanningen viser en analyse av innholdet i 

faget pedagogikk at begrepene “språk”, ”språktilegnelse” ”fonologisk bevissthet” og ”språk 

som redskap i lesing” ikke er representert i faget pedagogikk (Kunnskapsdepartementet, 

2003/2009). De overnevnte kunnskapsområdene regnes alle som sentrale områder for 

utviklingen av gode leseferdigheter. Analysen avslører at den barnehagelærerutdanningen 

som barnehagelærere tok i perioden mellom 2003 og 2012 kan ha vært mangelfull i henhold 

til den kompetansen pedagoger behøver for å organisere et stimulerende språkmiljø i 

barnehagen. Catherine Snow og hennes medarbeidere har kommet med viktige bidrag til 

forskningslitteraturen som omhandler barns språklæring. Ifølge forskergruppen er voksnes 

språkbruk i dialoger med barna i barnehagen et av de viktigste læringsarenaene for barn 

mellom tre til seks år. Forskningsarbeidet peker på viktigheten av at barn får være deltakere i 

samtaler, og understreker at barns eksponering for et variert språkbruk i samhandling med 

voksne gir språkkunnskaper som er betydningsfulle for barns språkaktivitet i nåtid og for 

senere lese- og skriveferdigheter (Snow, Tabors, & Dickinson, 2001).  
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Gjems (2011) har forsket på samtalens betydning for hvordan barn lærer språk gjennom 

språk. Ifølge henne bidrar voksen-barn samtaler i barnehagen til at barn tilegner seg språk, 

samtidig som de lærer å dele opplevelser og erfaringer og benytte disse som en inngangsport 

til å utvikle vennskap og sosiale kontakter. Mye av det språket barn blir eksponert for skjer 

gjennom språklig samhandling med voksne og jevnaldrende i ulike kontekster som for 

eksempel boklesing, lek og måltid. Språklige interaksjoner mellom voksne og barn i ulike 

kontekster kan derfor betraktes som en viktige læringsarenaer når det gjelder språk og 

vokabularutvikling (Dickinson & Tabors, 2001). Flere studier peker også på at det språket 

barna blir eksponert for i barnehagealder predikerer senere vokabular og kognitiv utvikling 

(Dickinson & Tabors, 2001; NICHD, 2000). For eksempel fant forskerne i den longitudinelle 

studien Home- School-Study of Language and Literacy development ut at dekontekstualiserte 

samtaler mellom voksne og barn spiller en viktig rolle for barnehagekvalitet og 

vokabularutvikling og at barn som deltok i slike samtaler profiterte best på skolens 

opplæringstilbud (Dickinson & Tabors, 2001; Snow et al., 2007). I likhet med Dickinson 

(2001b) fremhever Blum-Kulka (2002) at barn trenger erfaringer med å lytte til og bruke 

dekontekstualisert tale. Dette innebærer tale som befinner seg utenfor den konkrete her-og- 

nå situasjonen og kan dreie seg om temaer knyttet til både nåtid og framtid.  

 

Internasjonale rapporter understreker behovet for mer kunnskap og bevissthet omkring ulike 

strategier og verktøy pedagoger kan benytte for å fremme barns vokabular og leseferdigheter 

(Snow, 2002). Bruk av dekontekstualiserte samtaler har vist seg å være en slik strategi som 

tilbyr gode muligheter for å utvikle barns talespråk og språkforståelse (Dickinson & Tabors, 

2001). Kunnskap om hva slike samtaler består av og hvordan de kan gjennomføres på en 

læringsfremmende måte, vil kunne bidra til å øke pedagogers praktiske forståelse av hvordan  

språklig samspill i barnehagen kan brukes for å fremme barns vokabular og senere 

leseferdigheter. I en annen studie av Connor, Morrison og Slominski (2006) pekte forskerne 

på at meningsbærende aktiviteter i barnehagen, slik som boklesing over samtale kunne 

relateres til barnas vokabularvekst. Øvrig forskning peker dessuten på at barns interaksjoner 

med sensitive, støttende og responsive voksne virker fremmende på barns språklige, 

kognitive og sosiale utvikling (Hayes & Matusov, 2005; Kontos, 1999; Siraj-Blatchford & 

Manni, 2008). Studiene viser imidlertid at det trengs mer kunnskap om hvordan slik støtte 

kan gis gjennom språklige samhandlinger mellom voksne og barn. De samfunnsmessige, 

utdanningspolitiske og forskningsmessige forholdene som kort er skissert ovenfor, peker på 

den viktige posisjonen barnehagen har i utviklingen av barns språkutvikling, samtidig som vi 
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behøver mer kunnskap om hvordan voksnes språkbruk i barnehagen kan bidra til å fremme 

språklæring hos barn. Med dette som bakgrunn er den overordnede tematikken for denne 

masteroppgaven voksnes språkbruk og vokabularutvikling hos førskolebarn. For å undersøke 

dette tema nærmere, har jeg tatt utgangspunkt i følgende to forskningsspørsmål:  

 

1. Er det en sammenheng mellom voksnes språkbruk og barns vokabularutvikling? 

 

2. Er det en sammenheng mellom barns deltakelse i dekontekstualiserte samtaler og 

vokabularutvikling? 

 

Læringssynet i oppgaven bygger på sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling. 

Sosiokulturell tilnærming betrakter språk som et sosialt fenomen som utvikles gjennom 

samspill mellom mennesker i ulike kulturelle situasjoner. Et slikt perspektiv fokuserer på 

hvordan hvert barn gjennom sine erfaringer og sitt potensiale kan inngå i læringsfremmende 

samspill med andre, fremfor å knytte barnets læring til ulike stadier i utviklingen (Rogoff, 

1990). Denne teorien vektlegges i oppgaven fordi store deler av forskningen på feltet tar 

utgangspunkt i sosiokulturell teori. Dermed gir dette et robust grunnlag for å drøfte og 

analysere problemstillingene i oppgaven.  

 

1.2  Metodisk tilnærming  
 

Denne masteroppgaven bygger på et teoretisk grunnlag og har til hensikt å besvare 

problemstillingen ved å foreta en litteraturgjennomgang bestående av internasjonale 

forskningsartikler på feltet. For å oppnå dette, har jeg etter beste evne valgt ut noen studier 

som betraktes som relevante for å besvare oppgavens problemstillinger. Forskning innenfor 

dette området er svært omfattende og det publiseres stadig nye studier og bøker. Det har 

derfor innenfor rammene av denne masteroppgaven ikke vært mulig å gi en fullstendig 

presentasjon over litteraturen på feltet. En utfordring ved en slik tilnærming er imidlertid 

risikoen knyttet til at den utvalgte litteraturen ikke er dekkende, da feltet stadig oppdateres.  

Formålet med denne studien har likevel vært å ta utgangspunkt i noen studier som har til 

hensikt å fremstille forskningsbasert kunnskap om hvordan barnehagen som 

språklæringsarena kan støtte barns vokabularutvikling gjennom språklig samhandling mellom 

voksne og barn.. Bakgrunnen for valg av metode har omhandlet en kritisk vurdering av 
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hvordan jeg etter beste evne kan besvare problemstillingene på en adekvat måte. En 

litteraturstudie innebærer at jeg identifiserer, analyserer og evaluerer relevant forskning på 

feltet. For å finne relevant forskning, har jeg benyttet databasene PsychINFO og ERIC og 

Google Schoolar. Litteraturen som er valgt ut for å besvare problemstillingene har tatt sikte 

på å undersøke sammenhengen mellom voksnes språkbruk og barns vokabularutvikling i 

førskolealder. For å kvalitetsikre den utvalgte litteraturen, har jeg i denne oppgaven tatt 

utgangspunkt i forskningsartikler som er fagfellevurdert. Dette for å forsøke å imøtekomme 

kravene i henhold til validitet og relabilitet.  

 

1.3 Avgrensning og begrepsavklaring  
 

Målet med denne oppgaven er som sagt å undersøke hvordan voksnes språkbruk i barnehagen 

kan bidra til å støtte vokabularutviklingen hos barnehagebarn. Videre er det nødvendig å 

foreta noen avgrensninger og klargjøringer med tanke på oppgavens tema og problemstilling. 

Aktuelle begreper og ord vil defineres underveis i teksten, det anses likevel som nødvendig å 

definere de mest sentrale begrepene fortrinnsvis.   

Barns språkutvikling er en kompleks prosess som avhenger av en rekke kognitive, sosiale og 

motoriske faktorer. I denne oppgaven velger jeg særlig å fokusere på språkbruk i barnehagen, 

men studier som fokuserer på språklig samhandling mellom foreldre og barn (hovedsakelig 

mor-barn) med sikte på å fremme barns vokabular, vil også inkluderes i den grad det anses 

som relevant og nødvendig for å belyse problemstillingene. På den måten vil oppgaven 

representere et mer helhetlig og bredt kunnskapssyn innenfor feltet.  

Samtale og språkbruk er sentrale begreper i oppgaven og behøver en forklaring for å 

tydeliggjøre problemstillingene. Ifølge Ninio og Snow (1996) kan samtale defineres som et 

språklig samspill mellom en eller flere parter som har et felles oppmerksomhetsfokus der 

deltakerne deler tanker, opplevelser og erfaringer gjennom språklig interaksjon. Ifølge denne 

definisjonen er hensikten med å samtale å etablere en gjensidig forståelse samt kontrollere 

den andres forståelse. Den som samtaler forsøker å vekke en reaksjon hos samtalepartneren, 

samtidig som vedkommende tester ut sin egen forståelse av et tema (Ninio & Snow, 1996). 

Med samtalepraksis menes alle former for språklig interaksjon mellom voksne og barn som 

kan understøtte vokabularutvikling. I denne oppgaven vil begrepet samtale med barn 

inneholde både den planlagte og den spontane samtalen. Når begrepet samtale omtales 
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isolert, refereres det til alle typer samtaler mellom voksne og barn. Den planlagte samtalen 

innebærer en forberedelse fra pedagogens side, det vil si at samtalen er planlagt på forhånd. 

Den spontane samtalen er den som oppstår i ulike kontekster der barnet fritt kan gi uttrykk 

for tanker, følelser og opplevelser (Ninio og Snow, 1996). I oppgaven refererer begrepet 

språkbruk til ulike måter voksne bruker språket på i samspill med barna og omfatter all 

språklig samhandling mellom voksne og barn. 

Vokabular er annet sentralt begrep i oppgaven. Utviklingen av vokabular er nært knyttet til 

fonologiske koder som representerer et meningsinnhold. Ifølge Lyster, Horn og Rygvold 

(2010) kan vokabular defineres som: ”summen av ordene en person forstår og benytter” 

(Lyster et al., 2010, s. 35). Vokabular kan beskrives ut fra både kvantitet og kvalitet. 

Kvantiteten er knyttet til antall ord en kjenner til eller vet hva betyr, og omtales ofte som 

breddevokabular. Kvaliteten eller dybden av vokabularet handler om å kjenne til ordets 

innhold og betydning på en slik måte at man har forståelse for ordmeningen (Bjerkan, 

Monsrud & Thurmann-Moe, 2013). Det er denne forståelse av vokabularbegrepet som legges 

til grunn for oppgaven. I det meste av litteraturen det refereres til i oppgaven er vokabular det 

begrepet som benyttes hyppigst, men begrepet ordkunnskap forekommer også. Begrepet 

ordkunnskap benyttes for å understreke at barns kunnskap om ord ikke kun er relatert til 

størrelse, men også omfatter mer generell kunnskap slik som ordets oppbygning, form, 

funksjon og innhold.  

Dekontekstualiserte samtaler er et annet sentralt begrep i oppgaven og inngår i selve 

problemstillingen. Dekontekstualiserte samtaler blir i oppgaven definert som samtaler som 

strekker seg over flere turer, og samtaler som har et visst omfang, slik at barnet i den samme 

samtalen får flere muligheter til å bruke ordet i ulike sammenhenger. Slike samtaler refererer 

også til temaer som peker utover det umiddelbare her-og-nå og viser til hendelser lengre fram 

og bakover i tid der barnet får anledningen til å uttrykke sine tanker, meninger og ønsker 

(Dickinson & Tabors, 2001). Beslektede begreper er blant annet situasjonsuavhengig og 

kontekstuavhengig språk samt kognitivt utvidende samtaler. I oppgaven brukes imidlertid 

begrepene dekontekstualisert samtale og kognitivt utvidende samtale hovedsakelig. 

Begrepene tillegges samme betydning og brukes vekselvis for å variere ordbruken i 

oppgaven.  

Ifølge Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017), 

har pedagoger i barnehagen en sentral rolle i barns kunnskapskonstruksjon. Pedagoger skal 
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presentere barn for ulike faglige temaer og emner samtidig som de skal støtte barna i å 

utvikle temaer og emner som de viser interesse for. Oppgaven vil dermed fokusere på 

språklig samhandling mellom pedagoger og barn, selv om barn ofte møter andre voksne 

samtalepartnere i barnehagen som inviterer dem til språkaktivitet. Det er imidlertid vanskelig 

å skille mellom hvilket ansvar pedagoger har spesifikt, og hvilket ansvar de andre ansatte i 

barnehagen har i forhold til språklige samspill i barnehagen. Både pedagoger, barne- og 

ungdomsarbeidere og assistenter er viktige deltakere i arbeidet med språkutvikling i 

barnehagen.  

Et viktig prinsipp er likevel at pedagoger veileder assistenter og fagarbeidere og opplyser om 

språkets betydning, slik at de får en god forståelse for hvilken betydning voksnes språkbruk 

har i pedagogisk forstand. I oppgaven blir den voksne hovedsakelig omtalt som pedagog, 

men termer som barnehagelærer, ansatt, de/den voksne og personal benyttes også i noen 

tilfeller. Barns erfaring med et rikt språkbruk og et godt språkmiljø, vil også være 

betydningsfullt oppover i skoleårene, oppgaven begrenser seg imidlertid til å omhandle 

barnehagebarn, da de tidlige barnehageårene har blitt påpekt som grunnleggende for 

tilegnelsen av språklige ferdigheter. Språklig stimulering i tidlig alder ser videre ut til å danne 

grunnlaget for senere lese-og skriveferdigheter (Dickinson & Caswell, 2007; Neuman & 

Dwyer, 2009). Oppgaven begrenser seg til å fokusere på enspråklige barn, (elever som har 

samme morsmål som opplæringsspråket i skolen) selv om flere av studiene i oppgaven har 

inkludert minoritetsspråklige barn. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at funnene er mindre 

relevant for denne gruppen, enn for enspråklige barn.  

Det er også viktig å understreke at språklæring i barnehagen skjer på mange arenaer. For 

eksempel spiller leken en sentral og viktig rolle i barns språkutvikling. Gjennom lek får barna 

mulighet til å benytte både verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Leken bidrar også til at 

barna lærer å formidle tanker, følelser og ønsker, samtidig som de får bedre ferdigheter i å 

diskutere, argumentere og løse konflikter (Melaas, 2015). På grunn av oppgavens omfang, vil 

imidlertid lekens betydning for vokabularutvikling hos barnehagebarn utelukkes i oppgaven, 

men dens viktige rolle for språkutvikling undervurderes ikke av den grunn. 
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1.4   Oppbygging av oppgaven 

 

I kapitel 1 blir det gjort rede for problemstilling, bakgrunn for valg av tema, avklaring av 

sentrale begreper samt oppgavens oppbygging og struktur. Dette for å gi leseren en oversikt 

over tekstinnholdet. Det blir også presentert aktuell forskning som litteraturstudien bygger på. 

I kapittel 2 presenteres den teoretiske tilnærmingen i oppgaven. Først beskrives det teoretiske 

skillet mellom de individkognitive og sosiokulturelle posisjonene, før hovedvekten legges på 

sosiokulturelle tilnærminger til læring og språkutvikling. Det sosiokulturelle perspektivet er 

underliggende gjennom hele oppgaven.  

I kapitel 3 blir den metodologiske tilnærmingen i oppgaven presentert. Det blir først 

redegjort for hva en litteraturstudie består av, videre beskrives fremgangsmåten ved en typisk 

litteraturstudie og ulike kriterier og prosedyrer som er benyttet i utvelgelsen av de aktuelle 

studiene. Avslutningsvis drøftes de metodologiske utfordringene knyttet til litteraturstudien 

generelt og de aktuelle studiene spesielt. 

I kapitel 4 blir sammenhengen mellom de voksnes språkbruk og barns vokabularutvikling 

belyst. Innledningsvis beskrives ulike aspekter ved vokabular og variasjon i ordkunnskap. 

Dette fordi vokabular er et sentralt begrep i oppgaven, og kunnskap om vokabular betraktes 

som viktig med tanke på pedagogers språkstimulerende arbeid i barnehagen. For å belyse 

sammenhengen mellom voksnes språkbruk og barns vokabularutvikling, presenteres 

relevante studier fra både hjem og barnehage, som har til hensikt å kaste lys over betydningen 

av de språklige erfaringene barn får gjennom voksen-barn interaksjon. 

I kapittel 5 Blir sammenhengen mellom barns deltakelse i dekontekstualiserte samtaler og 

vokabularutvikling belyst. I første del av kapittelet gis det et innblikk i hva 

dekontekstualiserte samtaler innebærer, og hva som kjennetegner disse samtaleformene. 

Videre følger en gjennomgang av den longitudinelle studien Home-School-Study of 

Language and Literacy development. Denne studien betraktes som svært sentral for å belyse 

forholdet mellom voksnes dekontekstualiserte språkbruk og barns vokabularutvikling. 

Avslutningsvis presenteres aktuelle studier som belyser denne sammenhengen i ulike 

kontekster som måltid, lek, samlingsstund og boklesing. 

I kapittel 6 drøftes og diskuteres hovedfunnene fra kapittel 4 og 5 i lys av problemstillingene, 

teori, pedagogiske implikasjoner og fremtidig forskning på feltet.  
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2  Utvikling av språk i et individ- og 
sosiokulturelt perspektiv  
 

Hensikten med dette kapittelet er å gjøre rede for teori knyttet til sentrale begreper i denne 

avhandlingen. Oppgaven bygger på et sosiokulturelt syn på læring og språkutvikling. Dette 

læringssynet ser på deltakelse i et sosialt felleskap som selve grunnlaget for læring og 

utvikling. Kunnskap skapes altså i felleskap med andre, og individets egne oppfatninger, 

kunnskaper og erfaringer blir en del av dets omgivelser. Dette perspektivet er underliggende 

gjennom hele oppgaven. I dette kapittelet går jeg nærmere inn på det teoretiske skillet 

mellom de individkognitive og sosiokulturelle posisjonene. Innledningsvis presenteres det 

læringspsykologiske og kognitive perspektivet, før hovedvekten legges på sosiokulturelle 

tilnærminger til læring og språkutvikling. Målet med dette kapittelet er å belyse ulike 

teoretiske tilnærminger som skal danne et solid og nyansert grunnlag for denne 

litteraturstudien.  

 

2.1 Individorienterte perspektiver på barns læring 

 
Felles for både det læringspsykologiske og det kognitive perspektivet er at læring blir ansett 

som en prosess som skjer i selve individet i form av konstruksjon av kunnskap eller som et 

resultat av forsterkning (Gjems, 2009). Innenfor disse tradisjonene blir mennesket studert 

isolert fra omverden, og inngår ikke som en del av et større felleskap der læring foregår i 

samhandling med andre. I motsetning til de sosiokulturelle teorienes syn, blir de ytre 

faktorene betraktet som støtte til menneskets individuelle fremstilling av kunnskap og 

ferdigheter. Innenfor de læringspsykologiske teoriene er behaviorismen en kjent retning. 

Læringssynet i behaviorismen bygger på at all atferd er objektiv og observerbar. Læring skjer 

gjennom de fysiske erfaringene barnet gjør og den ytre atferden, det vi kan se, høre og 

kjenne, er altså den som oppfattes som konkret og virkelig (Säljö, 2000).  
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Den amerikanske psykologen B.E Skinner spiller en sentral rolle innenfor den behavioristiske 

tradisjonen. Ifølge Skinner kan læring utelukkende forklares gjennom prinsippene om 

forsterkning og straff. Forsterkningsprinsippet handler om at individet har en tendens til å 

gjenta atferd som blir møtt med en belønning eller forsterkning, eller at de unngår noe som 

oppleves som ubehagelig, men som likevel gir en belønnede effekt (Säljö, 2000). Dersom 

belønningen eller forsterkningen uteblir, vil atferden, ifølge Skinner, bli mindre hyppig, og 

etterhvert opphøre helt. Forsterkningsprinsippet fungerer gjennom at en belønning eller 

forsterkning som oppleves som positiv, øker sannsynligheten for at atferden gjentas.  

Kunnskapssynet innenfor denne retningen betrakter læring som et resultat av stimulus-

respons-forbindelser. Læring bygges således opp del for del gjennom sekvensielle, konkrete 

mål som forsterkes litt etter litt. Dersom barnet for eksempel skal mestre en 

påkledningssituasjon, vil dette skje gjennom at barnet lærer å kle på seg et plagg om gangen. 

På den måten vil læring foregå i en bestemt rekkefølge, der man starter med et enkelt mål 

som gradvis går over til mer abstrakte mål (Gjems 2009). Skinner var også opptatt av at  

pedagogene kartla barnas ferdigheter og kunnskap for å sikre at de hadde oppnådd målet på et 

bestemt nivå, før de ble introdusert for neste mål i læringsprosessen. Innenfor dette 

tankegodset blir tenkning, refleksjon og mentale prosesser ikke ansett som avgjørende for 

læring, det er kun de fysiske erfaringene et individ tilegner seg som spiller inn på læring og 

utvikling (Säljö, 2000). Skinners læringsprinsipper har hatt stor innflytelse på oppbygningen 

av undervisning, evaluering og pensum i flere land. For eksempel er tankegodset bak nåtidens 

målstyring og karaktersystem i skolen tuftet på behavioristiske prinsipper.  

Det er imidlertid flere innvendinger som har blitt rettet mot et slikt resonnement. Kritikerne 

har blant annet pekt på at forsterkningsprinsippene ikke er tilstrekkelige for å forklare 

komplekse og sammensatte menneskelig atferdsmønstre uten å ta de mentale prosessene i 

betraktning (Säljö, 2000). Barns språktilegnelse er et godt eksempel på at all læring ikke kan 

forklares ved hjelp av forsterkning. Språkforskeren, Chomsky, var særlig opptatt av at barns 

læring av ord og språk ikke kan betraktes som verbal atferd, uten å ta hensyn til de mentale 

prosessene. Språkbruk utvikles ifølge han ved at barn kontinuerlig tilegner seg nye ord som 

de blir presentert for i ulike sammenhenger. Gjennom å bruke språket på nye og kreative 

måter, vil barn tilegne seg nye ord og konstruere setninger som de ikke har blir eksponert for 

før. Menneskets evne til å bruke språket er altså en komplisert prosess som ikke utelukkende 

baserer seg på erfaring og imitasjon, men som i stor grad avhenger av komplekse 
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menneskelige evner som innebærer intellekt og tenkning (Hauser, Chomsky & Fitch, 2002). 

 

Innenfor individperspektivet finner vi også det kognitive læringsperspektivet med Piaget i 

spissen. Dette perspektivet representerer et lineært syn på barns læring og utvikling. Det vil si 

at læringsprosessen består av enkle læringsoppgaver i starten og øker gradvis i kompleksitet. 

Piagets læringssyn kan beskrives som en prosess der barnet er aktivt og delaktig i 

konstruksjonen av kunnskap og informasjon. Ifølge han utvikles barnets forståelse seg fra 

enkle til mer sammensatte og komplekse mentale representasjoner av omverden. Piaget 

beskriver dette som en prosess der barnet først danner et helhetsbilde av en hendelse eller et 

begrep, før barnet rettet oppmerksomheten mot detaljene. I denne prosessen er organisering 

og bearbeiding av informasjon grunnleggende mentale aspekter (Tezchner, 2012).  

Barnet kan ha behov for å reorganisere begreper eller mentale strukturer for å kunne tilpasse 

en ny erfaring til tidligere erfaringer (Tezchner, 2012). Slik blir barns begrepsforståelse og 

begrepsinnhold stadig utvidet og fornyet. Et viktig aspekt i Piagets læringssyn er at barns 

utvikling og læring finner sted når barnet har nådd et visst utviklingstrinn, og at læring er 

basert på modning. Det vil si at utvikling og læring må ses i tråd med den enkelte barns 

biologiske evner og ferdigheter. Dersom barnet ikke oppnår et gitt utviklingstrinn, vil de 

ifølge Piaget ikke mestre en gitt oppgave som befinner seg på et høyere utviklingstrinn. Barns 

kognitive utvikling blir dermed i liten grad forklart utfra læring og erfaring som oppstår 

gjennom samtale og samspill med andre. Individperspektivet har fått mye kritikk for å skille 

mellom individet og det miljøet det er en del av. Et slikt skille vil kunne bidra til at individet 

studeres som et adskilt fenomen i en omverden der det stadig er utsatt for ytre påvirkninger 

og innflytelse (Gjems, 2009). I motsetning til de individrettete teoriene, legger de 

sosiokulturelle teoriene vekt på at barn er aktive deltakere i sosiale interaksjoner og at dette 

legger grunnlaget for deres videre læring og utvikling (Gjems, 2009).  
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2.2 Sosiokulturelle perspektiver på læring  

 
Innenfor de sosiokulturelle teoriene blir barns interaksjon med voksne ansett som et 

grunnleggende aspekt innen læring. Det er flere teoretiske retninger å velge mellom innenfor 

det sosiokulturelle synet. I denne oppgaven har jeg valgt å legge hovedvekten på samtalens 

betydning for vokabularutvikling i førskolealder. Jeg vil dermed ta for meg teoretiske 

tilnærminger der språklige interaksjoner er i fokus.  

Vygotsky er en viktig bidragsyter innenfor den sosiokulturelle tradisjonen, og i senere tid har 

hans tanker og ideer blitt videreutviklet av en rekke teoretikere innenfor ulike fagtradisjoner. 

Felles for teoretikere innenfor dette perspektivet er at språket anses som et kulturelt redskap 

som barn ikke kan tilegne seg på egen hånd, men som de må lære gjennom andre (Säljö, 

2000). Grunntanken innenfor denne tradisjonen er at mennesket utvikler seg i interaksjon 

med andre mennesker i kulturelle omgivelser. Kunnskap blir altså konstruert i samspill med 

andre og læring bygger på sosiale faktorer, og ikke utelukkende på individuelle prosesser. 

Læring foregår altså i ulike sosiale situasjoner, eksempelvis gjennom dialog og samtale 

(Gjems, 2009). 

I sosiokulturell teori er læringsbegrepet knytter nært opp mot en praktisk sosial situasjon, der 

aktørenes tidligere erfaringer og evne til å delta i sosiale aktiviteter står sentralt. Et slik 

felleskap kan bestå av ulike former for aktiviteter, arbeidsrutiner og samhandling mellom 

mennesker., for eksempel når vi arbeider i felleskap, deler et måltid sammen eller når vi 

samtaler og kommuniserer sammen. Læring kan dermed forstås som en grunnleggende sosial 

prosess, der mennesket og de ulike sosiale kontekstene som læring skjer i påvirker hverandre 

gjensidig (Såljö, 2000). Det vil si at kunnskap utvikles gjennom blant annet å samtale og 

utføre ulike aktiviteter sammen med andre. Ved å delta i slike praksisfelleskap, tilegner man 

seg kognitive redskaper som spiller en grunnleggende rolle for menneskets læring og 

kognitive utvikling. Ifølge Gjems (2009) er språket et av menneskets viktigste redskaper for å 

forstå og konstruere mening som igjen spiller en sentral rolle for læring. Barn lærer å forstå 

redskapene i kjente kontekster. Først vil barnet lære å forstå billedlige symboler, og med 

erfaring øker de gradvis sin forståelse for språklige symboler som kobles til objekter og 

bilder. Sosial samhandling og språk kan ifølge henne betraktes som et redskap for barnets 

tanker. Etter hvert som barnet tilegner seg erfaring med språk, mestrer de å knytte ord til mer 

abstrakte begreper. Språk er det viktigste redskapet barn kan ta i bruk for å tilegne seg 
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kunnskap innenfor en kultur og er slik sett helt grunnleggende for at læring og utvikling skal 

finne sted (Gjems, 2007). For at barnet skal beherske de ulike redskapene, er det nødvendig 

at de opplever tilstrekkelig støtte og veiledning av mer kompetente voksne. På den måten vil 

barnet gradvis ta større del i de sosiale aktivitetene og oppnå fullstendig deltakelse i 

felleskapet. I det følgende skal jeg kort presentere noen karakteristiske trekk ved det 

sosiokulturelle perspektivet.  

 

2.2.1 Mediering, språk og kommunikasjon 

 

For å kunne forklare, beskrive og forstå læring og utvikling på et individuelt og kollektivt 

plan, er begreper som mediering og redskap sentrale (Säljö, 2005). Begrepet mediering eller 

formidling ble først brakt inn i pedagogisk tenkning av Vygotsky, og blir brukt om alle 

former for støtte og hjelp i læring, enten det dreier seg om personer eller om redskaper i 

større forstand. I et sosiokulturelt læringsperspektiv knyttes redskaper eller verktøy til de 

intellektuelle og praktiske midlene vi har tilgang til, og som vi benytter for å forstå, tolke og 

orientere oss i omverden. Dyste (2001) fastslår at det dreier seg om redskaper som inneholder 

tidligere generasjoners erfaring, forståelse og kunnskap. Når man så tar i bruk redskapene, vil 

man også kunne dra nytte av disse erfaringene. Begrepet mediering blir brukt ulikt av 

forskjellige teoretikere innenfor det sosiokulturelle perspektivet på læring. Vygotsky brukte 

uttrykket ”psykologiske redskaper” som innbefatter språket, ulike regnesystemer, regler, 

former og andre vitenskapelige begreper (Dysthe, 2001). Säljö (2000) veksler mellom å 

bruke begrepet intellektuelle, språklige eller psykologiske redskaper. Redskaper medierer 

læring på flere måter. Informasjonskilder som bøker, filmer, videoer, og fysiske redskaper 

som datamaskin, penn, og bøker er eksempler på redskaper som kan støtte menneskets 

organisering, lagring og utvikling av tekster eller egne tanker.  

Termene redskap og mediering refererer med andre ord til et sett av ulike hjelpemidler som er 

styrende for individets tenkning, kommunikasjon og handlingsmønstre. Dette kan ved første 

øyekast virke nokså selvsagt, men i sosiokulturell læringsteori er man spesielt opptatt av den 

komplekse relasjonen mellom redskapene og den lærende, hvordan redskapene representerer 

ideologier fra kulturer de har oppstått i og hvordan nye redskaper virker inn på læring og 

utvikling (Dysthe, 2001). Kommunikasjon og samtale mellom mennesker blir ansett som 
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grunnleggende aspekter ved alle slike prosesser. Felles for både Säljö (2000) og Vygotsky er 

at de betrakter språket som det viktigste medierende redskapet for mennesket. Ifølge Säljö 

(2000) er grunntanken i et sosiokulturelt perspektiv nettopp at sosiokulturelle ressurser både 

oppstår og føres videre gjennom kommunikasjon og samtale. Han understreker at alle 

redskaper har et språklig eller kommunikativt komponent i seg. På den måten vil redskapene 

bli kodifisert i språket og brakt videre gjennom språk og kommunikasjon (Säljö, 2000). 

Vygotsky er også opptatt av hvordan mennesket medierer verden gjennom språk og hvordan 

språk og tenkning står i et dialektisk forhold til hverandre. Det er gjennom kommunikasjon vi 

blir til sosiale vesener. Han hevder at språket er et viktig verktøy for å kunne påvirke andre 

mennesker eller få de til å handle. I tillegg bidrar språket til å forme både oss selv og andre 

gjennom kommunikasjon og samtale (Säljö, 2000). Som sosiale individer får vi ta del i et 

kulturelt miljø som stadig er i forandring og utvikling, fra små sosiale enheter som familien, 

til de mange og forskjellige sosiale situasjoner vi etter hvert får inngå i og være en del av. 

Säljö (2000) støtter dette synet og mener språket kan betraktes som et redskap som både er 

kollektivt, individuelt og interaktivt. Det er derfor kommunikasjon og språk kan bygge bro 

mellom faktorer som miljø, interaksjon og individets intellekt. 

 

En allmenn oppfatning er at språket representerer en nøytral fremstilling av virkeligheten 

(Dysthe, 2001). Innenfor sosiokulturell teori blir dette imidlertid betraktet som en 

feiloppfatning. Det sosiokulturelle perspektivet vektlegger at språklige uttrykksformer 

innbefatter holdninger, verdier og vurderinger som bringer individet inn i en kulturell og 

historisk sammenheng. Det sosiokulturelle perspektivet bygger videre på at kommunikasjon 

og samtale er helt grunnleggende i all menneskelig læring og utvikling. Det er gjennom 

interaksjon, samtale og imitasjon at barnet blir eksponert for den kunnskapen og de 

ferdighetene som anses som verdifulle og viktige innenfor en bestemt kultur (Dyshe, 2001).  

Mange sosiale sitasjoner individer deltar i inneholder både kommunikative og fysiske 

elementer. Når barn for eksempel inngår i lek som er læringsfremmende, består denne gjerne  

av fysiske komponenter samt regler og koder. Når barnet mestrer denne type lek, mestrer de 

også å kombinere det praktiske og språklige aspektet ved leken. Det er et viktig tema 

innenfor sosiokulturell teori at både de praktiske og språklige sidene ved læring er tett 

sammenkoblet (Dysthe, 2001). Språket fungerer ifølge Dysthe (2001) ikke bare som et 

verktøy i læringsprosessen, men som selve betingelsen for at læring og utvikling skal finne 

sted. Gjennom sosial interaksjon lærer mennesket å snakke, skrive og løse problemer, dette 

benytter man til egne formål. Språket brukes til å både tenke og skape forståelse i eget hode, i 
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tillegg til å formidle det vi forstår til andre. Denne tosidige funksjonen som språket har, blir 

også omtalt av Vygotsky. Han forklarer denne dobbeltfunksjonen ved språket ved å se på 

læring og utvikling på to plan. Ifølge Vygotsky skjer barnets kognitive utvikling og læring 

først på det sosiale planet og senere på det individuelle planet (Säljö, 2000). De mentale 

prosessene utvikler seg altså fra samhandling og kommunikasjon med andre til en indre 

dialog. På den måten kan individets tenkning betraktes som ulike former for kommunikasjon 

som individet har møtt, internalisert og benytter som redskaper i fremtidige situasjoner. Det 

er altså vesentlige forskjeller mellom å forstå menneskets høyere mentale prosesser som en 

nøytral representasjon av virkeligheten, og et sosiokulturelt perspektiv som legger vekt på 

språkets interaktive rolle i samhandling med andre. Språket blir i dette tilfellet betraktet som 

et bindeledd mellom dialog med andre og individets indre dialog (Säljö, 2000).  

 

2.2.2 Veiledet deltakelse  

 

Det er som tidligere nevnt, bred enighet blant teoretikere innenfor den sosiokulturelle 

tradisjonen om at barn lærer gjennom samhandling og deltakelse. Et viktig spørsmål er 

likevel hvordan kunnskap som er nedfelt i kulturen og omgivelsene omkring barnet blir tatt 

opp og internalisert i barnet, slik at det blir et fullverdig medlem av det kulturelle og sosiale 

felleskapet. Teoretikere innenfor Vygotsky-tradisjonen fremhever samtaler og samhandling 

gjennom hverdagslige aktiviteter som sentrale faktorer i barns læringsprosesser. Ifølge 

Giæver (2014) er det gjennom hverdagssituasjonene og de spontane, uformelle samtalene 

læring finner sted. Når ordene brukes i forskjellige kontekster er også språklæringen av mer 

kompleks art. Gjennom ulike kontekster tilegner barn seg kunnskap om verden, setter ord og 

setninger i sammenheng og tolker ulike kommunikasjonsformer. Det er altså i samspill med 

andre at barn utvikler sitt indre behov for å lære og tilegne seg språk (Giæver, 2014). De 

voksne er viktige samspillspartnere i barns læring. De kan betraktes som de mest sentrale 

veilederne i barns læring når det gjelder formidling av verdier, normer og kunnskap som 

anses som verdifulle og gjeldene innad i en kultur (Gjems, 2007). Gjennom veiledning og 

støtte fra voksne kan barn oppmuntres til å delta aktivt i spontane og planlagte pedagogiske 

aktiviteter, der de voksne tilrettelegger for å gi dem oppgaver utfra hva de mestrer med og 

uten veiledning og støtte (Rogoff, 2003). Det er flere aktører i barns liv som vil fungere som 

veiledende deltakere i deres læring, for eksempel pedagoger, mer erfarne barn, andre voksne 
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osv. Begrepet veiledet deltakelse ble introdusert av Barbara Rogoff. Med veiledet deltakelse 

viser Rogoff (1990) til den dyadiske kontakten mellom barnet og dets signifikante andre. En 

slik kontakt inngår i en kommunikasjonsprosess mellom barn og voksne, der de voksne, ved 

hjelp av ord og handling, bygger broer slik at barnet får hjelp til å tolke og forstå omgivelsene 

sine. Ifølge Rogoff er veiledet deltagelse avhengig av at det eksisterer et emosjonelt bånd 

mellom voksne og barn, samt at barnet forstår at de voksne støtter opp under deres aktiviteter 

(Rogoff, 1990). 

Studier som er gjort knyttet til veiledet deltakelse og barn, viser at barna er aktive i 

læringsprosessen gjennom å oppsøke nye erfaringer, strukturere disse, samt be om hjelp fra 

voksne som befinner seg rundt barnet (Rogoff, 2003). Veiledet deltakelse kan også finne sted 

når barn samhandler med mer erfarne barn. Gjennom hjelp og assistanse kan voksne og mer 

erfarne barn med utgangspunkt i barnets her-og-nå kunnskap tilrettelegge for at barnet 

tilegner seg ny forståelse og nye ferdigheter. Når barn deltar i slike samhandlingsprosesser vil 

den deltakende veiledningen bidra til å bygge bro mellom barnets nåværende kunnskap og 

ferdigheter på den ene siden og barnets fremtidige kunnskaper og ferdigheter på den andre 

siden (Rogoff, 2003). Forskning gjennomført av Rogoff (2003) peker også på at barna selv 

henvender seg til mer kompetente barn og voksne som veiledere i egne læringsprosesser, 

både for å oppnå større grad av mestring i aktivitetene de deltar i, og for å få tilstrekkelig 

støtte og utfordring. Et viktig komponent ved veiledet deltakelse er at menneskene som 

inngår i samhandlinger har et felles fokus og oppmerksomhetspunkt i en gitt aktivitet. For at 

veiledet deltakelse skal finne sted, er det nødvendig at mer kompetente voksne og barn som 

barnet er knyttet til deler et felles mål og holdepunkt for den aktiviteten de er sammen om. Et 

slikt prinsipp ser ut til å være viktig for at den veiledende deltakelsen skal føre til 

problemløsning og en felles forståelse mellom deltagerne slik at barn kan tilegne seg nye 

ferdigheter og kunnskaper i sitt miljø (Rogoff, 2003). 

I det sosiokulturelle synet på individets læring og utvikling blir kognisjon betraktet som en 

del av den sosiokulturelle samhandlingen, og ikke som en egenskap knyttet til selve individet. 

Læring blir videre beskrevet som et resultat av endret deltakelse i samspill med andre. Nelson 

(2003) legger imidlertid større vekt på barns individuelle bidrag i læringssituasjoner og 

påpeker at det individuelle aspektet knyttet til læring er viktig. I likhet med Rogoff (2003) 

hevder hun at de voksne spiller en avgjørende rolle i å støtte barn i de ulike aktivitetene, men 

ikke nødvendigvis som hovedpersoner. Ifølge Nelson er barn aktive i sine egne 
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læringsprosesser og må selv tilegne seg kunnskap om sine omgivelser. Gjems (2007) støtter 

opp om denne tilnærmingen, og mener at læring må ses på som en individuell anstrengelse, 

fordi kognitive anstrengelser konstrueres på det kognitive planet. Det er altså viktig at barnet 

skaper mening og innhold i sine erfaringer på egen hånd, selv om mening også skapes 

gjennom etablerte sosiale mønstre. Nelson sine synspunkter skiller seg fra andre teoretikere 

innenfor sosiokulturell teori. Mens teoretikere som Rogoff og Wertsch primært legger vekt på 

at læring oppstår gjennom interaksjon og samspill med andre, hevder hun at barn må 

konstruere mening for seg selv og forsøke å forstå de sosiale mønstrene som allerede er 

etablert. Ifølge Nelson kan barn støte på flere utfordringer i møte med slike kulturelle og 

sosiale prosesser, det er derfor spesielt viktig at barn etablerer en forståelse for disse, før de 

konstruerer mening for seg selv. Hun støtter imidlertid oppfattingen om at situasjoner der 

barns forståelse blir støttet av mer kompetente voksne og barn, skaper gode muligheter for 

læring, men hevder samtidig at dette ikke må gå på bekostning av barnets egen læring. Selv 

om det sosiale aspektet er viktig, skjer ikke barnets læring ensidig gjennom det sosiale 

miljøet barnet befinner seg i.  

Nelson foreslår derfor begrepet samarbeidende konstruksjonisme som kan relateres til barns 

læring gjennom språklig samhandling med voksne (Nelson, 2003). Kjernen i denne type 

tenkning er at voksne og barn samarbeider gjennom språklige interaksjoner der barnet får 

mulighet til å sammenligne sine egne tanker og ytringer med det andre tenker og sier. Når 

barn og voksne samarbeider gjennom språklig interaksjon kan voksne støtte barns språklige 

oppfatninger og erfaringer, samt gi uttrykk for enighet eller uenighet i det barnet forteller om. 

Dette vil ifølge Nelson føre til at barna lærer om hva andre individer mener, tenker, ønsker og 

ikke ønsker. Slik må det individuelle barnets læring ses i lys av samarbeidende 

konstruksjoner og en felles anstrengelse mellom voksne og barn (Nelson, 2003).   
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3 Metode  

 
I dette kapittelet skal ulike metodiske tilnærminger som er benyttet for å besvare oppgavens 

problemstilling presenteres. Innledningsvis presenteres anbefalte strategier ved en 

litteraturstudie og det gjøres rede for de begrensningene jeg har måttet foreta i forhold til 

denne litteraturstudien. Videre i kapittelet skal forskningsmetodiske utfordringer knyttet til de 

ulike studiene som er benyttet i oppgaven diskuteres og løftes fram. Her vil det særlig legges 

vekt på studienes forskningsdesign, utvalg, kartleggingsinstrumenter og tilhørende metodiske 

utfordringer. Home-School studien er en sentral studie i oppgaven. Jeg vil derfor gå nærmere 

inn på de metodiske aspektene knyttet til denne studien. Et nærmere blikk på metodologiske 

utfordringer betraktes som nødvendig for å gi leseren en grundigere forståelse av ulike 

svakheter og styrker ved den gjennomførte undersøkelsen.   

 

Metodevalget for denne avhandlingen er litteraturstudie. Dette er et forskningsopplegg der 

man tar utgangspunkt i publisert forskning og benytter denne som hovedmateriale for studien. 

En bred litteraturstudie vil vanligvis omhandle en grundig og kritisk gjennomgang og 

vurdering av tilgjengelig forskning på feltet, der forskeren forsøker å bearbeide, drøfte og 

trekke gyldige konklusjoner basert på aktuell litteratur (Befring, 2014). Formålet med 

litteraturstudier er å danne seg en dyp og bred oversikt over et bestemt, avgrenset område 

eller tema, i tillegg til å grunngi behovet for fremtidige empiriske undersøkelser (Fink, 2010). 

Det stilles imidlertid høye krav til forskerens objektivitet og de vurderinger og tolkninger 

knyttet til litteraturen som blir gjennomgått. For å unngå personlig bias, er det derfor 

nødvendig at forskeren stiller seg nøytral i møte med litteraturen (Befring, 2014).  

 

Bakgrunnen for valget av litteraturstudie som forskningsmetode baserer seg på vurderinger 

knyttet til at denne metoden, i større grad enn andre, vil kunne bidra til å besvare 

problemstillingen på en adekvat måte. Disse betraktningene er tatt på bakgrunn av den gitte 

tidsrammen for denne masteroppgaven.   
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3.1 Egen fremgangsmåte  
 

I dette avsnittet skal det først gjøres rede for valg av egen metode og fremgangsmåte i denne 

avhandlingen. Deretter skal ulike styrker og svakheter knyttet til en slik metode diskuteres og 

trekkes fram. Avslutningsvis skal det drøftes hvilke konsekvenser de metodiske 

begrensningene kan ha for funn og slutninger som er foretatt i oppgaven.   

 

Den metodiske tilnærmingen som er valgt i denne oppgaven er litteratursøk. For å 

gjennomføre en litteraturstudie har jeg etter beste evne forsøkt å kritisk vurdere og plukke ut 

noen studier av mulig relevans for oppgavens problemstillinger. I tråd med Fink (2010) ble 

denne litteraturstudien gjennomført i en prosess bestående av fire trinn. Det første trinnet 

bestod av å formulere problemstillinger som langt på vei var bestemmende for hele prosessen 

fram mot den endelige litteraturstudien. For å besvare problemstillingen på en 

tilfredsstillende måte, vurderte jeg det som nødvendig å utlede to forskningsspørsmål for å 

presisere og avgrense temaet ytterligere. Trinn to knytter seg til hvordan jeg har gått fram for 

å finne den aktuelle litteraturen på feltet. For å finne relevant litteratur, ble det foretatt noen 

søk der jeg primært brukte databasene ERIC (som innbefatter artikler, bøker, 

doktoravhandling m.m innenfor det pedagogiske forskningsfeltet) og PcychINFO (som 

inneholder artikler, bøker og bokkapitler i psykologi og psykiatri) (Fink, 2010). I tillegg 

supplerte jeg ved å benytte søkemotoren Google Schoolar og lese andre litteraturstudier og 

bøker som er skrevet på feltet for å finne tilstrekkelig litteratur som kunne besvare oppgavens 

problemstillinger. 

 

Trinn tre dreier seg om valg av søkeord og inklusjonskriterier. For å finne relevant litteratur, 

foretok jeg noen søk der de sentrale ordene var følgende: vocabulary development, preschool, 

discourse, teacher talk, preschool classrom conversation, shared book reading, teacher input, 

parent input, child-directed-speech. Søket viste en stor mengde av arbeid og artikler. Den 

vitenskapelige produksjonen på feltet er omfattende, og det produseres stadig nye artikler og 

bøker. Det har derfor ikke vært mulig å trekke inn all tilgjengelig forskning relevant for å 

besvare oppgavens problemstillinger. Jeg har derfor etter beste evne valgt ut noen sentrale 

studier som har til hensikt å besvare problemstillingene på best mulig måte. Det ble videre 

tatt utgangspunkt i følgende inklusjonskriterier: studiene skulle ta utgangspunkt i 

barnehagebarn og undersøke vokabularutvikling, samt fokusere på de voksnes vokabularbruk 
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og dekontekstualisert tale i samtale med barnet. Jeg valgte også å benytte kriteriene “reports-

research” i ERIC og “peer-reveiwed journal” i PsychINFO, dette for å kvalitetsikre den 

utvalgte litteraturen. Det fjerde og siste trinnet omhandler utvalgsprosessen. Dette ble gjort 

ved at jeg gjennomgikk studiene, og plukket ut de studiene jeg betraktet som relevante for å 

besvare oppgavens problemstillinger.  

 
3.1.1 Styrker og svakheter ved en litteraturstudie   
 
 
Ved å ta utgangspunkt i litteraturstudie som metode, vil en komme til å støte på både 

svakheter og styrker knyttet til metoden. Kritisk vurdering av den aktuelle litteraturen med 

hensyn til kvalitet, funn og generalisering/overføring av funn vil være avgjørende. Det er 

derfor viktig at forskeren foretar metodiske refleksjoner gjennom hele arbeidet og stiller seg 

kritisk til kvaliteten og relevansen av den forskningen som skal inngå i arbeidet (Befring, 

2014). Styrkene knyttet til en slik studie innebærer blant annet muligheten til å sammenligne 

kilder dersom det er spørsmål i henhold til relabilitet samt at kildene kan gjennomgås flere 

ganger for å sikre at alle viktige poeng er inkludert. En annen styrke ved litteraturstudie er at 

den kan bidra med å skape bred innsikt i gjeldende forskning innenfor et avgrenset området. 

En svakhet kan være at forskeren risikere å unnlate relevant forskning på området i 

litteratursøksprosessen ved å fokusere på for få eller feil søkeord. En annen svakhet dreier seg 

om at en litteraturstudie baserer seg på subjektiv kjønn og holdninger. Forfatteren kan 

dermed farges av de slutninger forskerne i de utvalgte studiene foretar, dette kan føre til at en 

ikke møter litteraturen på en objektiv måte (Fink, 2010).  

 

I et forsøk på å ta hensyn til de metodiske utfordringene knyttet til gjennomføringen av en 

litteraturstudie, har jeg prøvd å innta en kritisk og objektiv holdning i utvalgsprosessen ved å 

fokusere på både positive og negative aspekter ved de aktuelle studiene. I arbeidet med denne 

avhandlingen har jeg likevel møtt noen begrensninger. Det har for det første vært krevende å 

kartlegge forskningen på det aktuelle feltet, da det har blitt gjort omfattende forskning på 

området. En full oversikt over forskningsfeltet betraktes nærmest som en umulig oppgave 

innenfor tidsrammen av denne avhandlingen. En annen begrensning i dette arbeidet 

omhandler utfordringer knyttet til oversettelse. De fleste studiene som er benyttet er 

internasjonale og er skrevet på engelsk, dette kan skape utfordringer ved at nyansene i det 

engelske språket ikke kommer tydelig nok fram i den norske oversettelsen. 
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 Man står derfor i fare for å foreta feiltolkninger og unøyaktige vurderinger av de aktuelle 

studiene.  

 

 

3.2 Metodiske utfordringer ved de utvalgte studiene  
 

I dette delkapittelet skal metodiske utfordringer knyttet til forskningsdesign, 

utvalgsprosedyrer og målemetoder som er karakteristiske for de utvalgte studiene i oppgaven 

drøftes og løftes fram.  

 

For å få en bredere forståelse av hva metodiske refleksjoner omhandler, skal det først gjøres 

rede for Cook og Campbells (1979) referert i Lund (2002) fire former for validitet. Metodiske 

refleksjoner omfatter vurderinger omkring relabilitet- og validitetsspørsmål. Relabilitet eller 

pålitelighet handler om grad av konsistens og stabilitet ved målinger og hvorvidt 

undersøkelsene representerer den virkeligheten som studeres. Når det gjelder spørsmål 

omkring validitet, handler disse om forskningens gyldighet og i hvilken grad studiene klarer å 

måle det de har til hensikt å måle eller undersøke (Lund, 2002). I denne litteraturstudien vil 

validitetsspørsmålet dreie seg om evnen til å trekke gyldige slutninger basert på funn fra de 

utvalgte studiene. De tolkningene og konklusjonene som foretas i oppgaven vil derfor 

avhenge av hvor god validitet de aktuelle studiene har.  

 

Cook og Campbell har utarbeidet et validitetssystem som tar for seg følgende fire former for 

validitet: statistisk validitet, begrepsvaliditet og indre og ytre validitet (Lund, 2002). Man 

omtaler gjerne en studie som statistisk valid når man kan trekke en gyldig slutning om at 

sammenhengen mellom en avhengig og en uavhengig variabel er rimelig sterk og statistisk 

signifikant. Det vil si at sammenhengene ikke baseres på tilfeldigheter. Begrepsvaliditet 

knytter seg til grad av samsvar mellom de operasjonaliserte begrepene og de begrepene man 

forsøker å måle. Indre validitet handler om å kunne trekke kausale slutninger mellom den 

avhenge og uavhengige variabelen. Kausalitet referer her til at sammenhengen ikke bygger på  

tilfeldigheter, men at den er statistisk signifikant. Dette gjelder imidlertid for eksperimentelle 

design. Overtallet av de presentert studiene i oppgaven er observasjonsstudier, og man vil 

ikke kunne trekke helt sikre konklusjoner om kausale sammenhenger. For å kunne 

sannsynliggjøre et kausalt forhold mellom to variabler, må forskeren derfor diskutere og 
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argumenterer for at endring av avhengig variabel kun er mulig pga påvirkninger fra 

uavhengig variabel. Den fjerde validitetstypen er ytre validitet, og dreier seg om hvorvidt 

resultatene kan generaliseres til relevante individer, situasjoner og tider (Lund, 2002). Ytre 

validitet er altså viktig for å kunne si noe om hvilke individer og situasjoner 

forskningsresultatene er gjeldende for. Metodiske refleksjoner omkring de aktuelle 

undersøkelsene fordrer hensyn til alle de overnevnte formene for validitet. Nedenfor skal jeg 

se nærmere på hvilke metodiske utfordringene som er typiske for de utvalgte studiene i denne 

litteraturstudien.  

 

 

3.2.1 Forskningsdesign og metodiske utfordringer  

 
De presenterte studiene i denne litteraturstudien har benyttet ulike designtyper. Ulike 

forskningsdesign har ulike metodiske problemer knytter til seg og nedenfor skal jeg løfte 

fram noen av dem.   

 

Korrelasjonsstudier på gruppenivå undersøker sammenhenger mellom to variabler og gir 

mulighet for å identifisere sammenhengens retning, styrke og form (Lund, 2002). Dersom det 

foreligger en statistisk sammenheng mellom to variabler, for eksempel mellom foreldres bruk 

av et rikt og fyldig vokabular og barns senere skolefaglig læring, kan dette muliggjøre 

prediksjon. Muligheten for predikasjon, øker også jo sterkere den statistiske sammenhengen 

mellom variablene er (Kleven, 2011). Siden det dreier seg om en samvariasjon der man i all 

hovedsak er ute etter å avdekke sammenheng mellom variablene, kan det argumenteres for at 

den indre validiteten (tolkning av relasjonen mellom variablene) ikke er så interessant. 

Kleven (2011) understreker imidlertid at sammenhenger i seg selv har liten verdi i 

pedagogisk praksis. Dette fordi graden av sammenheng ikke sier noe om årsaksforholdet 

mellom variablene. Når pedagogiske tiltak skal iverksettes i praksis, vil derfor 

årsakspørsmålet ha en avgjørende betydning (Kleven, 2011). Fordeler og ulemper knyttet til 

korrelasjonsstudier blir drøftet mer inngående i kapittelet 3.2.3 (s. 30) i forbindelse med 

metodiske vurderinger av Home-School studien.   

 

 

 



	   23	  

For å besvare oppgavens problemstillinger er også longitudinelle studier inkludert i 

oppgaven. Dette er studier som følger individer eller gruppers utvikling over lengre tid, og 

undersøker de samme individene over flere målinger. En fordel ved et slikt design innebærer 

muligheten til å undersøke de samme individene på forskjellige målepunkter. Dette kan bidra 

til å identifisere stabilitet og endring knyttet til individene man studerer samt sammenligne 

variasjoner mellom dem. En annen fordel knyttet til longitudinelle studier er at de har 

mulighet til å kaste et bredt lys over faktorer knyttet til barns språkutvikling i ulike 

populasjoner (Bordens & Abbott, 2011). En ulempe ved slike store undersøkelser er 

imidlertid at studiene er veldig ressurskrevende og kostbare å gjennomføre fordi de ofte 

strekker seg over lang tid. I tillegg kan de gjeldene personene i studien bli påvirket av å 

undersøkes og testes ved flere anledninger. Det kan også oppstå utfordringer forbindelse med 

at barn flytter, eller av andre årsaker faller ut av studien. Manglende data som et resultat av 

stort frafall kan være problematisk når gyldigheten av funn skal vurderes (Bordens & Abbott, 

2011). Eksempler på slike longitudinelle studier som er presentert i oppgaven er den 

amerikanske studien til National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 

Early Childcare Research Network (2000), studien til Keith Stanovich og kollegaer i Canada 

(Cunningham & Stanovich, 1997) og den åtte år lange EPPE-studien (Effektive Pre-School 

and Primary Education) (Sylva et al., 2011).  

 

Longitudinelle studier kan også strekke seg over en kortere tidsperiode. Slike studier 

kjennetegnes gjerne ved at de følger barna fra de er 3-4 år gamle og inn i de første skoleårene 

(e.g. Grøver Aukrust, 2007; Grøver Aukrust & Rydland, 2011; Song, et al., 2015; Storch & 

Whitehurst, 2002). En norsk studie som har et slikt korttids longitudinelt design er studien til 

(Rydland, Grøver & Lawrence (2014). Her fulgte forskerne 26 norsk-tyrkiske barn fram til 

barna var 10 år. Datainnsamlingen startet når barna var 5 år gamle og barna ble deretter 

kartlagt gjentatte ganger fram til utgangen av 5-klasse.  

 

Meta-analyser kan beskrives som syntesedannende undersøkelser der slutninger fra en rekke 

uavhengige studier med utgangspunkt i samme problemstilling blir analysert og oppsummert. 

Formålet med slike undersøkelser er å kombinere enkeltstudier for å få et bredere og sikrere 

helhetsbilde over forskningen som belyser problemstillingen. En styrke ved denne type 

forskningsstrategier er at den i større grad enn enkeltstående studier, kan bidra til å styrke 

grunnlaget for å trekke gyldige slutninger i forhold til ytre validitet, begrepsvaliditet og 

statistisk validitet (Lund, 2002). En styrking av begrepsvaliditeten vil samtidig styrke 
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undersøkelsene relabilitet gjennom å minke tilfeldige målefeil som kan forekomme når 

studier benytter ulike målemetoder. En annen fordel er at metaanalyser gjør det mulig å 

undersøke variasjon i funn mellom studier samt belyse hvorfor disse variasjonene mellom 

enkeltstudier som studerer samme problemstilling oppstår (Lund, 2002).  

 

Det er vanlig å skille mellom kvantitative og kvalitative meta-analyser. Den førstnevnte 

forskningsstrategien innebærer å sammenfatte funn fra en rekke studier som tar utgangspunkt 

i statistiske eller kvantitative metoder. En sentral komponent i kvantitative meta-analyser er 

effektstørrelse (Lund, 2002). Denne sier noe om hvor stor differansen er mellom to 

gjennomsnitt eller hvor sterk sammenheng det er mellom to variabler. Et eksempel på en 

kvantitativ meta-analyse er Mol, Bus, de Jong og Smeets (2008). Kvalitative studier går ut på 

å summere enkeltundersøkelser på bakgrunn av faglige og skjønnsmessige vurderinger. Siden 

vurdering av studienes kvalitet er bygget på skjønn, kan en svakhet ved kvalitative-

metaanalyser være at like analyser lett kan føre til inkonsistente slutninger (Lund, 2002).  

 

En annen svakhet er at strategien møter begrensninger ved bruk av et stort antall 

enkeltundersøkelser. For å kunne foreta adekvate skjønnsbaserte vurderinger, er det derfor 

nødvendig å redusere antall enkeltundersøkelser. Dette kan igjen føre til strenge 

inklusjonskriterier og føre til skjeve utvalg (Lund, 2002). Et eksempel på slike kvalitative 

meta-analyser er forskningsrapporten til ”Early Literacy Panel” (NELP) (Shanahan & 

Lonigan, 2010). Felles for både kvalitative og kvantitative meta-analyser er at de kan 

benyttes som en strategi for å analysere og vurdere usikkerhet knyttet til de inkluderte 

studiene. Det er imidlertid viktig at de foretatte slutningene nyanseres ved å forsøke å 

identifisere hvilke populasjoner, kontekster og tider slutningene er gjeldende for (Lund, 

2002).  

 

Intervensjonsstudier har også blitt benyttet for å kaste lys over problemstillingene. 

Intervensjonsstudier eller tiltaksstudier brukes for å studere virkningen av et tiltak (for 

eksempel ulike leseprogram). Slike studier ser på effekten av en uavhengige variabel 

(leseprogram) på en avhengig variabel (f.eks. vokabular). Intervensjonsstudier kjennetegnes 

videre av at barna blir fordelt i minst to grupper. En intervensjonsgruppe som mottar tiltaket 

og en kontrollgruppe uten tiltak. For å undersøke effekten av tiltaket, må gruppene måles på 

den avhengige variabelen (vokabular) etter tiltaksperioden som ofte gjøres ved bruk av en 

posttest. I noen tilfeller blir gruppen også målt før tiltaket iverksettes (pretest) (Kleven, 
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2011). Dersom barna blir tilfeldig fordelt på grupper kalles dette for tilfeldig fordeling eller 

randomisering. Fordelen med et randomisert design er at dette kan bidra til styrke den indre 

validiteten, da gruppene i utgangspunktet er sammenliknbare. Et eksempel på en slik studie er 

studien til Hargrave & Sénéchal (2000) (s. 61). Her ble barna tilfeldig fordelt på to grupper, 

der den ene gruppen fikk et tiltak (leseprogram) mens den andre gruppen ikke fikk noe tiltak. 

Hensikten med studien var å undersøke om leseprogrammet ville forbedre barnas vokabular. 

For å undersøke dette, ble barna kartlagt med en pretest før tiltaket og en posttest etter 

tiltaket. En tilfeldig fordeling av barna, slik det ble gjort i denne studien, styrker den indre 

validiteten, men sikrer ikke nødvendigvis generalisering til og over individer, situasjoner og 

tider (ytre validitet). Oppmøte i to barnehagene var imidlertid ulikt under 

intervensjonsperioden. Den gruppen som mottok leseprogrammet, tilbrakte mer tid i 

barnehagen, sammenlignet med gruppen som ikke mottok tiltaket. Slike forhold kan svekke 

studiens ytre validitet. Hvor mye tid barna tilbrakte i barnehagen kan ha virket inn på 

resultatet, og bidra til å forklare at intervensjonsgruppen presterte bedre på mål knyttet til 

vokabular enn kontrollgruppen.  

 

3.2.2 Utvalgsprosedyrer og metodiske utfordringer  
 

I dette avsnittet skal jeg se nærmere på utvelgingsprosedyrer og ulike metodiske utfordringer 

som knytter seg til utvalgsprosessen.  

 

I mange typer forskning er det vanskelig å undersøke alle enhetene forskeren er interessert i. 

Da er det nødvendig å ta utgangspunkt i et mindre utvalg en kan studere nærmere. Et utvalg 

kan beskrives som en undergruppe av den populasjonen eller befolkningen man ønsker at 

resultatene skal være gyldige for. Dersom en ønsker å trekke gyldige konklusjoner om en 

større gruppe mennesker, enn de som har deltatt i den aktuelle studien, er spørsmålet omkring 

representativitet viktig. Et representativt utvalg innebærer at individene som er valgt ut likner 

populasjonen så mye at resultatene man finner i utvalget kan regnes som gjeldene for hele 

populasjonen forskeren vil generalisere til. Dersom utvalget ikke er representativt, er det 

vanskelig å trekke gyldige konklusjoner om individer utover de som har deltatt i studien. 

Dette vil svekke undersøkelsens ytre validitet (Kleven, 2011).   
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Et kjennetegn ved de studiene som har blitt presentert i oppgaven er at utvalget av barn ofte 

er lite. Dette kan være en utfordring fordi små utvalg kan introdusere flere feil forårsaket av 

tilfeldigheter i utvalgene, sammenlignet med større utvalg. Små utvalg i studiene henger ofte 

sammen med at undersøkelser med et stort utvalg krever mye ressurser i forhold til tidsbruk 

og økonomi. Forskere tar derfor ofte utgangspunkt i en mer pragmatisk og praktisk 

fremgangsmåte, der de gjennomfører en skjønnsmessig vurdering for å avgjøre hvem som på 

en rimelig måte kan representere populasjonen. I tillegg til dette, fordrer det mye tid og 

ressurser å tegne et helhetlig bilde av hvilke språklige erfaringer barn tilegner seg gjennom 

sitt miljø over lengre tid. Dette fører til at utvalget av barn, barnehager og skoler som inngår i 

studier, der barns språklige erfaringer undersøkes over en lengre tidsperiode, ofte er lite 

(Befring, 2014). Et eksempel på en studie der utvalget byr på metodiske utfordringer er 

studien til Grøver Aukrust (2007). Her ble 26 tospråklige barn observert i samlingsstund i 

barnehagen for å undersøke hvilke aspekter ved voksnes språkbruk som kan fremme barns 

vokabularutvikling. Et utvalg på 26 barn kan være en begrensning ved at det kan gi 

undersøkelsen en lav statistisk styrke, i den betydning at funnene kan ha liten kraft når disse 

skal generaliseres til en større populasjon. Et lite utvalg øker også sannsynligheten for type-

11 feil. Slike feil innebærer at forskeren risikerer å konkludere med at det ikke er en 

sammenheng mellom de variablene som undersøkes, selv om det foreligger en sammenheng 

(Lund, 2002). Undersøkelser som strekker seg over en lengre tidsperiode kan også møte på 

utfordringer når det gjelder frafall knyttet til at barn slutter i barnehagen eller skolen pga 

flytting, eller av andre årsaker som fører til at de ikke kan delta i undersøkelsen lenger. 

Dersom mange barn faller ut av undersøkelsen, kan dette by på utfordringer når man skal 

trekke gyldige konklusjoner basert på resultater og funn i studien. Når resultater i flere 

undersøkelser peker i samme retning, kan dette imidlertid bidra til å styrke gyldigheten og 

konklusjonene i studiene og dermed minke utfordringene knyttet til små utvalg (Grøver 

Aukrust, 2005). 

 

En annen metodologisk utfordring omhandler problemer knyttet til generalisering eller 

overføring av resultatene til norske forhold. De studiene som er presenter i oppgaven er 

hovedsakelig internasjonale, og består av engelskspråklige barn og familier. Mange av de 

internasjonale studiene (spesielt amerikanske undersøkelser) har tatt utgangspunkt i et utvalg 

som gjenspeiler ensidige miljøer, for eksempel barn fra vanskeligstilte familier. 

Undersøkelser som fokuserer på et ensidig miljø kan true studiens ytre validitet, da det ikke 

er sikkert at de samme sammenhengene ville blitt oppdaget dersom utvalget også innbefattet 
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barn som erfarte et godt utviklingsmiljø i hjemme (Bordens & Abbott). Disse gruppene møter 

ofte utfordringer når det gjelder skolefaglig læring, språk og levekår. Det er imidlertid ikke 

grunn til å tro at inntektsforskjeller blant familier i Norge, fører til et stort skille blant norske 

barn når gjelder tilgangen på språklige, kulturelle og sosiale ressurser. Familieøkonomi i 

Norge har også i liten grad vist sammenhenger med barns skolefaglige prestasjoner (Lie, 

Kjærnsli, Roe & Turmo, 2001). Dette er ikke så overraskende, da Norge er et land som tilbyr 

gode velferdsordninger for ressursfattige familier og har generelt et sterkt fokus på utjevning 

av sosiale og økonomiske forskjeller både i skolesammenheng og samfunnet for øvrig 

(Grøver Aukrust, 2005).  

 

 

3.2.3 Målemetoder og metodiske refleksjoner 
 

I dette avsnittet skal jeg se på de målemetodene som er mest brukt i studier på 

forskningsfeltet og diskutere metodiske fordeler og ulemper knyttet til disse.  

 

Blant studiene som har undersøkt barns vokabularutvikling er det særlig to hovedkategorier 

av målemetoder som er benyttet. Den første kategorien er standardiserte eller normerte tester 

som brukes for å måle mer generell ordkunnskap, mens den andre kategorien innebærer tester 

som forskerne har konstruert selv, og som har til hensikt å måle utvalgte ord. De fleste studier 

som har undersøkt sammenhenger mellom barns vokabular i barnehagealder, og voksnes 

språkbruk har rettet fokuset mot bredden i barnets vokabular, altså det reseptive vokabularet. 

Eksempler på tester som er godt kjent og mye brukt for å kartlegge barns reseptive vokabular, 

er Peabody Picture Vocabulary (PPVT) og den britiske versjonen av PPVT, British Picture 

Vocabulary Scale (BPVT). Testene blir administrert ved at testleder viser barnet fire bilder, 

navngir ett av dem, og ber så barnet peke ut det bildet som passer best til ordet (Dunn & 

Dunn, 2007). En fordel ved bruk av standardiserte tester, slik som PPVT og BPVS, er at 

testene er enkle å administrere og har gode psykrometriske egenskaper, noe som er 

avgjørende for kvaliteten på verktøyet. Kvalitet knyttet til testverktøyet henger tett sammen 

med testens relabilitet og validitet. Testens relabilitet omhandler sannsynligheten for at det 

oppstår tilfeldige eller systematiske feil når forskeren gjennomfører kartleggingen. Dersom 

testen har god relabilitet, øker sannsynligheten for at det samlede resultatet er pålitelig og 

reliabelt. Validitet sier noe om i hvilken grad forskeren kan trekke gyldige slutninger om 
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barnets ferdigheter basert på kartleggingen (Kleven, 2011). Hvor sannsynlig er det for 

eksempel at kartleggingen utelukkende består av oppgaver som fanger opp barnets vokabular, 

og ikke andre språklige dimensjoner? Slike spørsmål berører testens validitet. Bruk av 

standardiserte tester medfører ofte at testen er normert på en populasjon. Forskeren kan med 

utgangspunkt i dette grunnlaget avgjøre om normene er basert på kriterier som egner seg for 

den gitte gruppen (populasjonen) han/hun ønsker å studere (Hoffman,Teale & Paciga, 2014). 

Normeringsutvalget har til hensikt å være mest mulig lik de individene testen er beregnet på. 

En fordel ved normerte tester er at de bidrar til å gi informasjon om hva en høy eller lav skåre 

innebærer på bakgrunn av testens normgrunnlag. Dette gjør det også mulig å sammenligne 

testresultatet til et enkeltindivid med resultatene eller testskårene til andre personer som tar 

den samme testen. Resultatene sammenlignes da med resultatene til normeringsutvalget. Det 

er imidlertid svært viktig at testene kun brukes til å kartlegge barn som normene er beregnet 

for, ellers kan forskeren risikere å ta utgangpunkt i normer som er gjeldende for en annen 

populasjon enn den populasjonen vedkommende ønsker å generalisere til.  

 

Når man tolker funn fra standardiserte kartleggingstester som er oversatt til andre språk, er 

det også viktig å være klar over at disse ofte er normert på et enspråklig utvalg (ofte 

engelskspråklige). Kulturelle forskjeller kan dermed gjøre det vanskelig å benytte testen på 

tvers av språk selv om testen er oversatt. Ifølge Monsrud, Thurmann-Moe & Bjerkan (2010) 

er vokabular nært knyttet til barns språklige erfaringer og den kulturelle konteksten barnet 

befinner seg i. Høyfrekvente ord på et språk, eller innenfor en kultur, vil ikke nødvendigvis 

være høyfrekvente på et annet språk. Det vil si at dersom testen brukes for å kartlegge språket 

til barn som benytter et vokabular som i stor grad skiller seg fra engelskspråklige kulturer, vil 

testen kunne gi et feilaktig bilde av barnets faktiske reseptive vokabular. Dette kan igjen by 

på feilkilder og bidra til å svekke testens begrepsvaliditet. 

Standardiserte vokabulartester som har til hensikt å si noe om hva vi kan forvente av et typisk 

utviklet barn knyttet til ulike alderstrinn, vil være et nyttig verktøy i forbindelse med både 

forebyggende og rehabiliterende arbeid. Det er imidlertid viktig å bemerke seg at 

kartleggingsverktøy, slik som PPVT og BPVS, kun gjenspeiler et avgrenset området av det 

vokabular barnet innehar, det vil si bredden av ord barnet forstår (reseptivt vokabular).  

Bruk av andre vokabulartester vil kunne gi ytterligere informasjon om dybden av barnets 

vokabular samt hvor mange ord barnet aktivt bruker (Monsrud et al., 2010), slik det blant 

annet blir gjort i Home-School studien (Dickinson & Tabors, 2001). 
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Forskerlagede tester tar sikte på å måle spesifikke ord som forskerne velger ut i forbindelse 

med et leseprogram eller vokabulartreningsprogram, og er en målemetode som benyttes blant 

de utvalgte studiene. Et eksempel på en studie som måler barnas vokabular gjennom en 

forskerkonstruert test, er studien til Hargrave & Sénéchal (2000). Her blir barnas reseptive og 

ekspressive vokabular målt gjennom standardiserte tester, i tillegg til en forskerlaget test som 

tar utgangspunkt i bestemte ord som forskerne har valgt ut til tiltaket. Slike tester ligner ofte 

på de standardiserte testene som måler barns reseptive og ekspressive språk, der barnet 

presenteres for bildealternativer og blir bedt om å velge ut det bildet som passer best til ordet, 

eller ved at barnet blir bedt om å utale ordet høyt. Det finnes imidlertid noen metodiske 

utfordringer knyttet til bruk av forskerlagede tester (Hoffman et al., 2014). For det første 

foreligger det lite kunnskap om hvordan forskerne går fram når de skal velge hvilke 

alternative ordbilder som best representerer ordets mening. Dette skiller seg fra de 

standardiserte testene, (PPVT), der svaralternativene er grundig analysert og øker gradvis i 

kompleksitet. En annen metodisk utfordring knytter seg til skåring av testresultatene. Som 

nevnt ovenfor, vil en standardisert test kunne minke sannsynligheten for tilfeldige feil, fordi 

den utføres etter standardiserte prosedyrer og barnas prestasjoner skåres i henhold til et 

testspesifikt skåringssystem. En forskerlaget test har et mer avansert skåringsprosedyre som 

kan variere fra undersøkelse til undersøkelse. Dette gjør forskerlagede tester sårbare for 

målefeil og kan svekke testens reliabilitet (Hoffman et al., 2014).  

 

Et annet problem dreier seg om tolking av testresultatene. Det er sprikende evidens når det 

gjelder den effekten ulike intervensjoner har på barns generelle ordkunnskaper. Det ser ut til 

at barn har lettere for å lære de ordene som er nært knyttet til tiltaket, men at det er 

vanskeligere å få effekt på mer generell vokabular som for eksempel måles gjennom 

BPVS/PPVT (Dickinson, Freiberg & Barnes, 2011). En forklaring til dette kan være 

utfordringer relatert til selve implementeringen av tiltaket. En annen forklaring kan dreie seg 

om mer substansielle årsaker, som for eksempel at barn i større grad lærer ord de blir 

eksponert for i sitt naturlige miljø, enn ord de ikke blir eksponert for eller hører noe sted 

(Grøver Aukrust, 2017). Dette bør tas i betraktning når man skal tolke resultatene som er 

presentert i studiene. 
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3.2.4 Metodiske aspekter ved Home-School studien  

  

I dette delkapittelet skal jeg gå nærmere inn på de metodiske aspektene knyttet til Home-

School studien. Denne studien har en sentral plass i oppgaven og er svært relevant for å 

besvare problemstillingene. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i denne studien når de 

metodologiske utfordringer knyttet til de aktuelle studiene skal diskuteres mer inngående. 

 

Home-School studien til Snow og kollegaer (Dickinson & Tabors, 2001; Snow et al., 2007) 

er en longitudinell studie der forskerne forsøker å identifisere hvilke tidlige språklige 

erfaringer som predikerer barns vokabular og senere leseferdigheter (s. 51). Studien følger en 

gruppe barn fra barnehagealder og fram til ”High School” og har et longitudinelt design. Et 

longitudinelt design vil si at studien er opptatt av følge barnas utvikling over tid. En fordel 

ved et longitudinelt design, er at den gir informasjon om stabilitetsgraden til de ulike 

variablene og kan bidra til å avdekke eventuelle utviklingsmønstre. En ulempe er at 

studiedesignet krever mye tid og ressurser (Bordens & Abbott, 2011). 

 

Home-School studien er, i likhet til mange av de andre presenterte studiene i oppgaven, en 

observasjonsstudie. I observasjonsstudier forsøker man å studere barn slik de oppfører seg i 

sitt naturlige miljø. Slike studier har ofte god økologisk validitet, fordi man studerer barna i 

sine naturlige omgivelser. Forskningsresultatene kan derfor overføres til reelle personer og til 

reelle kontekster (Kleven, 2011). I observasjonsstudier ligger det utenfor undersøkelsens 

hensikt å gi noen påvirkning som skal prøve å påvirke fenomenenes tilstand, slik som ved 

eksperimentelle studier. Selv om Home-School studien observerer variablene og deres 

eventuelle forhold slik de faktisk opptrer i virkeligheten, har studien ikke bare et mål om å 

beskrive disse forholdene, men forsøker også å forklare det som observeres ved hjelp av 

faktorer som ligger forut eller bakover i tid. Observasjonene i Home-School studien tar sikte 

på å gi kunnskap om hvilke språklige erfaringer i hjem og barnehage som kan predikere barns 

vokabular og senere skolefaglig læring. For å undersøke dette nærmere, ble barnets spontane 

tale i språklig samhandling med voksne observert gjennom video- og lydopptak.  

En fordel ved slike observasjonsverktøy, er at observasjonen og kommunikasjonen kan 

fastholdes. Det er altså mulig for forskerne å se eller høre sekvensene flere ganger for å få 

med flere nyanser i samhandlingen. En ulempe er derimot at deltakerne i studien var klar 

over at de ble observert, da de hadde samtykket til å bli med i studien.  
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En kan dermed risikere at deltakerne endrer atferd under observasjonen, som igjen kan 

påvirke undersøkelsens ytre validitet. En annen ulempe dreier seg om hvorvidt utvelgelse og 

fortolkning av sekvensene farges av forskernes forforståelse. Det den enkelte forskeren ser er 

ikke nødvendigvis nøytralt. Det som velges ut kan dermed farges av vedkommens verdier og 

motiver. Det er derfor viktig å ta høyde for at slike forhold kan ha påvirket 

forskningsresultatene i studien og kan dermed true forskningsresultatenes validitet og 

relabilitet (Lund, 2002).   

 

Sammenhengene som avdekkes i Home-School studien bygger først og fremst på korrelasjon. 

Slike design møter på en rekke metodiske utfordringer. Korrelasjonelle undersøkelser har et 

svakt design dersom man er ute etter å påvise kausale sammenhenger mellom to variabler 

(Lund, 2002). Selv om Home-School studien fant forbindelser mellom barns muntlige 

språkferdigheter i barnehagealder og senere leseforståelse i skolealder, er det usikkert 

hvorvidt denne samvariasjonen skyldes en årsak mellom variablene, eller om begge 

variablene kan knyttet til en tredje variabel. Det er for eksempel mulig at barna som hadde 

gode muntlig språklige ferdigheter i barnehagealder, også hadde andre kjennetegn ved seg 

som kan forklare senere leseferdigheter, slik som for eksempel foreldrenes utdannelsesnivå, 

barnets kognitive forutsetninger eller familiens økonomiske velstand. 

Tredjevariabelproblemet byr dermed på utfordringer når man forsøker å avdekke spørsmål 

omkring hvilke faktorer som virker og hvilke som ikke virker. Når mange faktorer virker inn 

på hverandre, kan det også oppstå vanskeligheter med å identifisere betydningen av hver 

enkeltstående faktor. Utfordringen blir derfor å forsøke å redusere sjansen for at ukjente 

forhold kan virke inn på de slutningene som blir trukket (Lund, 2002).   

Et annet metodisk problem i forbindelse med korrelasjonsstudier er det som i litteraturen 

omtales som retningsproblemet. Denne utfordringen dreier seg om at korrelasjon ikke kan 

vise til hvilken av de to variablene som er årsak og hvilken som er retning (Kleven, 2011). I 

Home-School studien ble det for eksempel funnet sammenhenger mellom det språket barna 

ble eksponert for i barnehagealder, og vokabular. Siden korrelasjonsstudier ikke sier noe om 

retningen på effekten, kan det tenkes at barna som viste bedre vokabularferdigheter i 

utgangspunktet, også utløste mer språkstimulering fra de voksne. For å kunne si noe om 

retningen, kontrollerte Home-School studien for barnets samtidige vokabularferdigheter når 

de undersøkte sammenhengen mellom barnas vokabular og de voksnes språkstimulering 

(Dickinson & Tabors, 2001).  
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Selv om den indre validiteten kan trues ved korrelasjonelle design, og det ikke prinsipielt er 

mulig å trekke helt sikre konklusjoner om årsaksforhold, kan forskeren vurdere alternative 

tolkninger av resultatene, og på den måten forsøke å si noe om årsaken mellom variablene 

(Lund, 2002). For å styrke studienes indre validitet, kan forskeren for eksempel bruke 

regresjonsanalyse for å prøve å kontrollere faktorer som kan påvirke de to variablene. Home-

School studien brukte en slik statistisk analysemetode når de undersøkte sammenhengen 

mellom vokabular og senere leseforståelse. De fant at vokabular var en sterk prediktor for 

senere leseforståelse, også når de kontrollerte for barnas kognitive evner og demografiske 

faktorer (Dickinson & Tabors, 2001). Statistisk kontroll kan altså være et godt hjelpemiddel 

for å vurdere alternative tolkninger som kan styrke den indre validiteten (Lund, 2002). En 

annen metodisk begrensing knyttet til Home-School studien er at studien operer med et lite 

utvalg (74 barn). Et lite utvalg kan gi undersøkelsen en lav statistisk styrke og bidra til å 

svekke studiens ytre validitet. En fordel ved et lite utvalg er imidlertid muligheten for å gi 

grundige beskrivelser av hvilke tidlige språklige erfaringer som predikerer senere skolefaglig 

læring. En annen metodisk utfordring er at utvalget i Home-School studien baserer seg på 

barn fra ressurssvake miljøer. Dette kan bidra til å svekke studiens ytre validitet, da det ikke 

er sikkert at de samme sammenhengene ville blitt oppdaget dersom utvalget også inkluderte 

barn som erfarte et godt utviklingsmiljø i hjemme. Dette er imidlertid kun et problem dersom 

studien har til hensikt å si noe om barn allment, og ikke bare den populasjonen utvalget er 

trukket fra (Lund, 2002).   

 

Til tross for at sammenhengene som er avdekket i Home-School studien bygger på 

korrelasjon, står denne studien i særstilling i henhold til å si noe om hvordan tidlige språklige 

erfaringer, i både skole, hjem og barnehage til sammen, påvirker barns leseutvikling over tid. 

Et slikt longitudinelt design kan bidra til å styrke antagelsene om kausale sammenhenger, 

fordi barnets utvikling blir undersøkt over et lengre tidsspenn. Selv om korrelasjonelle studier 

byr på begrensninger i forhold til å kunne påvise årsakssammenhenger, er det likevel behov 

for slike studier i pedagogisk forskning. Korrelasjonelle studier kan være nyttige under 

datainnsamlingen i forbindelse med de tidlige fasene i forskningsprosessen, og kan bidra til å 

identifisere mulige årsakssammenhenger. De kan også være en inspirasjon til å avdekke 

hypoteser som kan testes eksperimentelt (Lund, 2002).  
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4 Er det en sammenheng mellom voksnes 

språkbruk og barns vokabularutvikling?  
 

For å besvare det første forskningsspørsmålet: Er det en sammenheng mellom de voksnes 

språkbruk og barns vokabularutvikling?, skal jeg i dette kapittelet se nærmere på hvordan 

voksne bruker språket i samhandling med barn og hvilke aspekter ved de voksnes språkbruk 

som støtter tilegnelsen av barns vokabular. I første del av kapittelet blir det redegjort for 

sentrale aspekter knyttet til vokabularet. Deretter blir sammenhengen mellom foreldrenes 

språkbruk og barnas vokabularutvikling behandlet i del to. I del tre blir sammenhengen 

mellom pedagogers språkbruk i barnehagen og barns vokabularutvikling drøftet og løftet 

fram. Målet med kapittelet er å se om voksnes språkbruk kan bidra til å kaste lys over de 

store individuelle variasjonene i ordkunnskapene hos jevnaldrende barnehagebarn.  

 

4.1 Noen sentrale sider ved vokabularet  

Menneskets vokabular er en forutsetning for å kunne forstå muntlig og skriftlig tekst. 

Språkforståelse er helt essensielt for å konstruere mening til teksten, og et godt utviklet 

vokabular vil kunne bidra til en lettere tilegnelse av informasjon og kunnskap. 

Språkforståelse og vokabular betraktes som grunnleggende komponenter for både 

kommunikasjon med andre og senere leseforståelse (Dickinson & Tabors, 2001; Lervåg & 

Aukrust, 2010; Snow, Porche, Tabors & Harris, 2005). 

En mangelfull forståelse av ord kan lett føre til misforståelser og at informasjonen går tapt. 

Dette kan spesielt være fremtredende i en utdanningssituasjon, men også i andre sosiale 

kontekster (Pearson, Hiebert & Kamil, 2007). Ord er en meningsbærende del av språket, og 

et viktig verktøy for å uttrykke kunnskap, ideer, ønsker og behov- både muntlig og skriftlig 

(Bjerkan et al., 2013). Samtidig som vokabularet er et av de viktigste aspektene knyttet til 

språklæring, er det også det mest komplekse og sammensatte oppgaven i tilegnelsen av språk. 

Dette henger sammen med at vokabularet strekker seg til nærmest det uendelige, mens andre 

sider ved språktilegnelsen som språklyder og grammatiske regler forekommer i et begrenset 

antall i språket (Bjerkan et al., 2013). 
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Vokabularet består ikke av kun enkeltord, men av ord som kan ha flere betydninger og 

forekomme i forskjellige kontekster. Det er imidlertid ikke slik at man enten kan et ord eller 

ikke kan det. Ifølge Nation (1990) kan ikke betydningen av et ord reduseres til å memorere 

ordets definisjon slik det er definert i ordboken. Vi tilegner oss stadig nye ord og bygger 

kontinuerlig ut kunnskapen om ord vi kjenner fra før. I begynnelsen forstår vi muligens kun 

delvis av hva vedkommende mener når han/hun bruker et ord, men klarer kanskje likevel å 

benytte ordet selv. Deretter kan man bruke ordet i noen sammenhenger, men fortsatt ha en 

begrenset forståelse for ordets betydning. Etter hvert som ordet opptrer mer og mer hyppig i 

ulike situasjoner og sammenhenger, vil også forståelsen øke for de ulike aspektene knyttet til 

ordets betydning (Nation,1990). På den måten vil vokabularet vokse og nyanseres gjennom 

eksponering av ord i ulike kontekster. Sagt på en annen måte vil ordenes bruksområder kunne 

knyttes til våre erfaringer og kunnskaper, og veksle utfra hvilke lingvistiske sammenhenger 

de inngår i (Nation, 1990).  

Ifølge Bishop (1997) kan vokabular defineres som et system bestående av ord i form av indre 

representasjoner. Disse inneholder ifølge hun både et fonologisk aspekt, som referer til 

hvordan språklyder danner systemer i språk, og et semantisk aspekt, som dreier seg om selve 

innholdet i språket. Vokabulartilegnelsen skjer så ved at ords fonologiske form lagres i 

langtidsminnet sammen med semantisk representasjon av ordets mening. Ut fra denne 

definisjonen er ord et fenomen som består av to typer trekk: et fonologisk trekk og et 

semantisk trekk. Ordformer består imidlertid av mer enn disse trekkene, de inneholder også et 

morfologisk aspekt. Morfologi handler om hvordan ord er bygget opp, det vil si strukturen i 

et ord (Nation, 1990).  

Vokabular er altså et teoretisk begrep som kan beskrives på flere måter. Enkelt sagt kan en  

persons vokabular forklares som mengden av ord en person forstår og kan knytte mening til 

(Høigård, 2006). Vokabularet kan beskrives som både dybde og bredde. Med 

vokabulardybde menes den mengde ord en person kan og forstår i et gitt språk, mens 

vokabularbredde refererer til den mengde ord en person kjenner til og evner å gjenhente fra 

minnet når han/hun har bruk for dem, uten nødvendigvis å forstå ordets betydning fullt ut 

(Oulette, 2006). En vanlig måte å gå fram på for å undersøke breddekunnskapen i 

vokabularet er å summere antall kjente ord som vedkommende, i vårt tilfellet barnet, kjenner 

til. Det kan for eksempel gjennomføres ved at barnet får høre et ord som de skal knytte til et 

bestemt bilde. Dybden i vokabularet kan undersøkes ved at barnet blir bedt om å forklare hva 
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et ord betyr med egne ord. Slik kan man måle barnets ordkunnskap. Graden av 

dybdekunnskap vil dermed variere utfra kvaliteten på barnets ordforklaringer (Oulette, 2006).   

Nation (2001) trekker også et skille mellom reseptivt og ekspressivt vokabular. Når man 

snakker om reseptivt vokabular handler det hovedsakelig om å forstå betydningen av ordene. 

Det innebærer det aspektet ved vokabularet som tilegnes gjennom lesing av tekst eller lytting, 

og som gjør det mulig å forstå språket i dialog og samhandling med andre. Det ekspressive 

vokabular dreier seg om evnen til å bruke språket for å formidle et budskap til andre gjennom 

å uttrykke seg muntlig eller skriftlig. Dette innbefatter kunnskap om hvordan et ord utales, 

skrives og staves. I tillegg innebærer ekspressiv kunnskap det å kunne bruke ordet i riktig 

form og å kunne forklare ordets betydning (Nation, 2001). I pedagogisk forstand er det 

interessant at barns ordkunnskap stadig er i endring og utvikling, selv om veksten av 

ordkunnskap både på det reseptive og ekspressive nivået, kan variere hos ett og samme barn. 

Diesendruck (2009) viser til den mye omtalte ordspurten i forskningslitteraturen, som 

refererer til en hurtig økning i barnets vokabular når barnet har lært om lag 50 ord. I 

førskolealder har barn allerede tilegnet seg et vokabular på flere tusen ord, selv om det er 

vanskelig å anslå helt nøyaktig hvor mange ord det dreier seg om (Biemiller, 2001). Biemiller 

& Slonim (2001) anslår at veksten fortsetter med ca ett til tre nye rotord pr dag, som utgjør et 

produktivt vokabular  mellom 2000 og 6000 ord ved seksårsalderen. Dette peker på 

viktigheten av at voksne tidlig stimulerer barns vokabularutvikling gjennom 

språkstimulerende arbeid i barnehagen som effektivt får fram hvert barns utviklingspotensial. 

 

4.1.1  Variasjon i ordkunnskap 
 

Flere internasjonale undersøkelser har dokumentert en sterk sammenheng mellom barns 

vokabular i førskolealder og lesekunnskaper på høyere klassetrinn (Hart & Risley, 1995, 

NICHD, 2005, Scarborough, 2001 og Dickinson & Tabors, 2001). Barn som har et stort 

vokabular og som konstruerer komplekse setningsstrukturer har en tydelig fordel i 

leseferdigheter i forhold til de barna som har svakere språkferdigheter. Forskning tyder på at 

det er store individuelle forskjeller mellom barn innad i grupper når det gjelder ordkunnskap, 

og at disse forskjellene etableres i tidlig førskolealder. Det betyr at forskjeller mellom barn 

som har kjennskap til mange ord, og barn som har kjennskap til få ord fortsetter å øke i 

overgangen mellom barnehage og skole (Hart & Risley,1995). Det ser altså ut til å være en 

høy stabilitet i barns vokabularutvikling over tid. Stabilitetsgraden i vokabularet kommer til 
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uttrykk ved at barn som har et lite utviklet vokabular i slutten av barnehagealder, ser ut til å 

beholde denne posisjonen også ved endt skoleløp. På motsatt side, vil barn med godt 

utviklede vokabularferdigheter, fortsette å videreutvikle disse fram mot voksen alder. Ifølge 

Biemiller (2005) vil de barna som presterer lavest i vokabularkunnskap starte med ca 1000 

ord under gjennomsnitt, i forhold til de barna som presterer på det høyeste nivået i 

vokabularkunnskap. Denne avstanden ser ut til opprettholdes gjennom skolegangen og 

omtales i litteraturen som Matteus-effekten (Stanovich,1986). Fra et pedagogisk ståsted er 

dette gapet i ordkunnskap mellom jevnaldrende barnehagebarn interessant. For å kunne 

utvikle effektive strategier som forbedrer barns leseferdigheter, er det essensielt å forstå de 

formbare forholdene knyttet til barns språkutvikling. I neste avsnitt skal jeg se nærmere på 

hvordan foreldres varierte former for vokabularbruk i samspill med barn kan påvirke barns 

utvikling av vokabular. Selv om det er forskjeller på foreldre-barn samtaler og pedagog-barns 

samtaler, er det likevel mange nok likehetstrekk til at oppgaven også vil inkludere foreldre-

barn studier for å besvare oppgavens problemstillinger.  

 

 

4.2  Foreldres språkbruk og barns vokabularutvikling 
 

En rekke studier har vært opptatt av å undersøke relasjonen mellom foreldre-barn samspill og  

barns vokabular (Dickinson & Tabors, 2001; Hart & Risley, 1995; Pan, Rowe, Singer & 

Snow, 2005; Rowe, 2012; Vasilyeva & Waterfall, 2011). Mye av forskningen som har blitt 

gjennomført på området har vært opptatt av å indentifisere hvilke aspekter ved foreldre-barn 

samspill som har størst innvirkning på barns språkutvikling. Spesielt har foreldres språklige 

stimulering blitt undersøkt, med fokus på variasjon i antall ord og antall forskjellige ord samt 

variasjon i setningslengde og setningsoppbygging (Rowe, 2012; Weizman & Snow, 2001). 

Foreldres språklige input er også relatert til barns språkproduksjon, som ofte måles på 

tilsvarende måte- med hensyn til antall ord, antall ulike ord og variasjon i 

syntakskompleksitet. Disse forholdene er viktig å identifisere fordi den språklig interaksjonen 

mellom foreldre og barn ser ut til å spille en kritisk rolle i barns vokabularutvikling, som 

igjen virker inn på senere skolefaglig læring (Dickinson & Tabors, 2001). Samtidig har flere 

studier pekt på at språklige variasjoner i foreldre-barn samspill kan medieres gjennom 

sosioøkonomiske faktorer (Hart & Risley,1995; Vasilyeva & Waterfall, 2011). Slike faktorer 

er ofte et mål på mødrenes utdanningsnivå og familiens inntekt (Dollaghan et al., 1999).   
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Det er få aspekter ved barns utvikling som har så stor grad av sammenfall med 

sosioøkonomisk bakgrunn som omfanget av vokabularutvikling (Grøver Aukrust, 2005). Det 

har gjennomgående blitt funnet at barn som kommer fra hjem med høy sosioøkonomisk 

status, har gjennomsnittlig bedre vokabular- og syntaktiske ferdigheter enn jevnaldrende barn 

fra hjem med lavere sosioøkonomisk bakgrunn (Hart & Risley,1995; Huttenlocher, 

Vasilyeva, Cymerman & Levine, 2002; Vasilyeva & Waterfall, 2011). Hart & Risley (1995) 

fant for eksempel at barns vokabular ved 3-års alderen kan knyttes til foreldrenes språkbruk 

og varierte måter å samhandle med barna på. Funnene indikerte at høyt utdannede mødre 

snakker dobbelt så mye med barna sine, som mødre fra arbeiderklassen. Mødre fra 

arbeiderklassen så videre ut til å snakke dobbelt så mye med barna sine, enn mødre som 

mottok sosialstøtte (Hart & Risley, 1995). Språkbruken til mødre med lav og høy 

sosioøkonomisk status skilte seg fra hverandre både i henhold til ulike former for språklig 

samhandling, og i forhold til selve innholdet. Når det gjelder innholdet, fant forskerne at 

mødre med lav sosioøkonomisk status i større grad brukte ”directive language speech” enn 

mødre fra høyere sosioøkonomiske lag. Denne type tale kjennetegnes ved at den har til 

hensikt å forby og kontrollere barnets atferd. Mødre med høy sosioøkonomisk status brukte 

imidlertid mindre av denne formen for språkbruk, og la i større grad vekt på å bruke språket 

på en reflekterende måte som fremmet barnets forståelse og refleksjon i ulike situasjoner. 

Dette ga barna forutsetninger for å forstå hvorfor de ikke skulle gjøre den aktuelle 

handlingen, i stedet for å bli kommandert uten begrunnelse. Ved å bruke språket på denne 

måten, la mødre med høy sosioøkonomisk status opp til åpen dialog og refleksjon omkring 

ulike hendelser i ulike situasjoner, som igjen hadde en positiv virkning på barnas vokabular 

(Hart & Risley, 1995).  

 

Vasilyeva & Waterfall (2011) dokumenterte i sin studie lignende funn som Hart & Risley, 

1995). De kom fram til at foreldre med ulik sosial bakgrunn, kommunisere ulikt med barna 

sine. Det viste seg i form av at barn fra familier med høy sosioøkonomisk status hadde et 

bedre utviklet vokabular, som et resultat av foreldrenes rike og varierte språkbruk. Studien 

viste også at sosioøkonomiske-relaterte forskjeller i vokabularet kom til uttrykk både i 

henhold til barnas reseptive og ekspressive vokabular, til fordel for de barna fra hjem med 

høy sosioøkonomisk status. Dette støtter opp under andre lignende funn som har dokumentert 

effekter på barns språk som et resultat av sosiodemografiske forskjeller i foreldrenes 

språklige input. Resultatene viste at foreldre med høy sosioøkonomisk status i større grad 

bruker komplekse setninger og kognitivt utvidende tale, (også omtalt som ”extended  
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discourse” - tale som krever en forståelse ut over her-og-nå) i samtale med barna. I tillegg 

bruker foreldrene et mer stimulerende språk når de leker med barna, enn foreldre med lavere 

sosioøkonomisk status (Huttenlocher, Waterfall, Vasileyva, Vevea & Hedges, 2010; 

Vasilyeva & Waterfall, 2011). 

 

Hoff & Tian (2005) har gjennomført to tversnittsstudier i USA og Kina med fokus på 

miljøforhold, mors utdanningsnivå og deres språklige samhandling med barn. I den 

amerikanske undersøkelsen bestod utvalget av to år gamle barn. Mødrene ble inndelt i to 

grupper -en gruppe som bestod av høy utdanning og en gruppe med lav utdanning. Målet 

med undersøkelsen var å se på sammenhengen mellom sosioøkonomiske forhold, som mors 

utdanningsnivå, og barnets vokabularferdigheter. For å undersøke dette ble det foretatt 

videoopptak av mor og barns språklige samhandling i hverdagslige gjøremål og lek. Ved 

første måletidspunkt var forskerne opptatt av å få tak i hvor mange språklige ytringer 

mødrene benyttet i gjennomsnitt og hvor mange forskjellige ord barna ble eksponert for i 

samtale med mor. Etter 10 uker ble en ny måling gjennomført med fokus på hvor mange 

ulike ord barnet selv brukte i samhandling med mor. Resultatene viste at barn fra familier 

med høy sosioøkonomisk status produserte en betydelig større andel ord i samtale med mor, 

enn barn fra familier med lav sosioøkonomisk status. Gjennom hierarkisk regresjonsanalyse  

kom forskerne fram til at sosioøkonomiske faktorer forklarte så mye som 5 % av variansen i 

antall ulike ord barn brukte i språklig samhandling med mor. Videre fant de en direkte og 

sterk sammenheng mellom sosiokulturelle faktorer (mors utdanning) og mors ordbruk i 

samspill med barna. Mors bruk av komplekse setninger og høyfrekvente ord spilte en positiv, 

sterk og prediktiv rolle for barnas vokabularutvikling (Hoff &Tian, 2005).  

 

I likhet med den amerikanske undersøkelsen, ble de kinesiske mødrene fordelt i to grupper - 

lav og høy utdannelse. Utvalget i denne studien bestod av barn mellom 24-47 måneder. 

Datainnsamlingen foregikk ved at foreldre besvarte et spørreskjema knyttet til ulike 

språkrelaterte aktiviteter mellom foreldre og barn. Resultatene pekte på at mors utdanning var 

en sterk indikator på hvor hyppig mor og barn samtalte og hvor mye av samhandlingen som 

bestod av å produsere fortellinger. Forskerne fant også ut at mors utdanning var relatert til 

barnets vokabularutvikling på et signifikant nivå (Hoff & Tian, 2005). Det vil si at de fant en 

direkte sammenheng mellom mors utdanningsnivå og barnets vokabularferdigheter.  

Hoff og Tian (2005) peker samtidig på at det i Kina ikke er et uvanlig fenomen at foreldre 

stiller spørsmål som de forventer at barna skal besvare på bakgrunn av det de har lært og 
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pugget utenat, og at dette kan ha virket inn på resultatene. En slik ”puggekultur” kan virke 

begrensende og gi mindre rom for åpne og spontane samtaler mellom foreldre og barn. 

Foreldre av barn i Kina er imidlertid ikke en homogen gruppe, og flere studier har vist at 

kinesiske foreldre med høy utdannelse benytter en samtaleform som kjennetegnes av mindre 

kontroll og struktur, som igjen åpner opp for et rikere og mer fritt vokabular i samtale med 

barn, enn foreldre med lavere utdanning (Hoff, Larsen & Tardif, 2002). 

 

Det er imidlertid ikke alle studier som vist like sterke forbindelser mellom høy 

sosioøkonomisk bakgrunn og barn muntlig språklige ferdigheter. I en studie av Hoff-

Ginsberg (1998) kom forskerne fram til at to år gamle barn fra familier med høy 

sosioøkonomisk status (målt gjennom foreldrenes utdanningsnivå og yrkesposisjon) var bedre 

til å navngi objekter og hadde flere påfølgende ytringer enn barn som kom fra familier med 

lav sosioøkonomisk status. Forskerne fant imidlertid ingen forskjeller mellom barna når det 

gjaldt bruk av ulike ord og lengden på ordkombinasjoner. Sprik i funn, tyder på at det er 

behov for mer forskning omkring hva som ligger til grunn for forskjeller i ordkunnskap blant 

jevnaldrende barn og hvordan sosioøkonomiske faktorer påvirker disse forskjellene.   

 

Studier som har undersøkt foreldre-barn samspill har i tillegg vært opptatt av å undersøke om 

barns vokabulartilegnelse i størst grad støttes av kvantitet på språkstimuleringen, kvalitet 

eller begge deler. Mens noen studier har konsentrert seg om den totale mengden av ord, altså 

hvor mye foreldrene og barnet snakket (kvantitet), har andre studier lagt større vekt på 

kvalitative sider ved foreldres språkstimulering, slik som bruk av mer kompleks språk, mer 

kompleks grammatikk og sjeldne ord. Selv om disse aspektene har blitt studert hver for seg, 

påvirker både kvantitative og kvalitative sider ved foreldrenes språkstimulering hverandre, da 

det er vist at foreldre som generelt snakker mer med barna sine, også produserer flere ulike 

ord (Hoff & Naigles, 2002). I en studie av Pan et al. (2005) fant forskerne at barns 

vokabularutvikling når barna var mellom 14 og 36 måneder i større grad var relatert til 

variasjon i mors tale (kvalitet) enn det totale mengden av ord (kvantitet) barnet ble eksponert 

for. Utvalget bestod av lavinntektsfamilier, der 108 mødre og deres barn deltok i studien. 

Barna var mellom 1-3 år gamle. Resultatene kan tyde på at kvalitet på stimuleringen er 

viktigere for barns vokabulartilegnelse enn kvantiteten. Dette skiller seg fra det Huttenlocher, 

Haight, Bryk & Seltzer (1991) fant i sin studie, der den totale mengden av ord barna ble 

eksponert for når de var mellom 14 og 26 måneder gamle, i større grad enn bruk av ulike ord, 

var relatert til barnas vokabularutvikling. Disse funnene indikerer at det er behov for flere 
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undersøkelser som studerer sammenhengen mellom kvantitet/ kvalitet og variasjoner i barns 

vokabularutvikling. En annen studie som også har forsøkt å identifisere hvilke dimensjoner 

ved foreldrenes språk som i størst grad kan assosieres med barns vokabularutvikling, er 

studien til Weizman & Snow (2001). I denne longitudinelle studien undersøkte forskerne 

samtaler mellom mødre og barn under en rekke ulike settinger (bl.a. under måltid, boklesing 

og lek). De var opptatt av å undersøke om barns deltakelse i språklige interaksjoner med 

mødre, der de ble eksponert for lavfrekvente eller sjeldne ord i samtalekontekster som ga mye 

fortolkningsstøtte, kunne påvirke vokabularutviklingen i større grad enn samtaler uten 

tilsvarende støtte og forklaringer. Mer spesifikt så de på hvor mye informasjon som var 

tilgjengelig i mor-barn samtalen, om denne informasjonen ble gitt eksplisitt, implisitt (der 

samtalekonteksten kunne støtte tilegnelsen av ordmening) eller om samtalen bestod av ingen 

informasjon. Forskerne var også opptatt av å identifisere hvilke former for samtalestøtte som 

ble gitt samt om denne støtten ble gitt fysisk, gjennom konkreter, for eksempel et objekt eller 

bilde, eller om den ble gitt gjennom kommunikasjon, ved at mødrene gjentok det barnet sa 

eller stilte spørsmål (Weizman & Snow, 2001). 

 

53 lavinntektsfamilier deltok i studien. Barnas språklige samhandling med mor ble observert 

når barna var 5 år og deres vokabular ble først målt i barnehagen og senere i 2-klasse. 

Forskerne var opptatt av å finne ut hvorvidt forskjeller i barns ordkunnskap kunne relateres til 

mødrenes bruk av lavfrekvente og sofistikerte ord i samtale med barna. Lavfrekvente ord ble 

i denne sammenheng definert som ord som ikke ble regnet som en del av de 3000 mest 

vanlige ordene vi kan forvente at et barn på fem år skal mestre. Mødrenes språkbruk i samtale 

med barna ble analysert og kategorisert i forhold til mengden av ulike ord de brukte 

(kvantitet) og mengden av forskjellige ord de brukte (kvalitet). Funnene indikerte at mengden 

av sjeldne ord barn ble eksponert for i samtale med mor hjemme, og i hvilken grad disse var 

forankret i samtaler med mye fortolkningsstøtte, predikerte barns vokabular i ”kindergarden”  

og i 2-klasse. Generelt sett så det ut at mødrene i liten grad benyttet seg av sofistikerte og 

lavfrekvente ord i samtale mellom barna. Når mødrenes imidlertid først brukte lavfrekvente 

ord, forekom disse oftere i kontekster som måltid og lek, enn i boklesingssituasjoner. En 

forklaring på dette kan være at situasjoner som lek og måltid representerte en mer naturlig 

kontekst for samtaler, og at det var mer naturlig for mødrene å forklare ordene innenfor disse 

rammene, enn under boklesing. Eksponering for sjeldne ord økte også sjansen for at mødrene 

forklarte og introduserte ordene i en kontekst  som gjordet det lettere for barnet å forstå 

konseptet og på den måten tilegne seg nye ord. Forskerne fant videre stor variasjon blant 
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lavinntekts familier, både i henhold til kvantitet og kvalitet ved mødrenes språkbruk. De 

barna som ble tidlig eksponert for sjeldne, lavfrekvente ord i fortolkningsstøttene kontekster, 

hadde et bedre utviklet vokabular og bedre leseferdigheter. Selv om bruk av lavfrekvente ord 

i liten grad ble benyttet i mor-barn samtaler, mener forskerne at disse sammenhengene er 

viktige. Funnene indikerer at kvantitet ikke er det eneste aspektet ved språkstimulering som 

affekterer vokabularstørrelsen, men også kvaliteten på disse samt støtte i å forstå dem. 

Dermed kan gjentatte eksponeringer for lavfrekvente ord i ulike samtalekontekster bidra til å 

øke barns tilegnelse av sjeldne ord. Selv om sammenhengene som er avdekket i denne 

studien er knyttet til mor-barn samspill, er det ikke noe grunn til å tro at disse 

sammenhengene fremstår som mindre relevant for voksen-barn samspill i barnehagen. En 

måte å tolke funnene på er at ulik grad av tidlig eksponering for lavfrekvente og sjeldne ord 

kan bidra til å opprettholde ”Matteus effekten”, og på den måten bidra til å øke gapet mellom 

barns ordkunnskap allerede før de har starter på skolen. Her spiller barnehagen en vesentlig 

rolle, da den språkstimuleringen barna møter i barnehagen kan ha en kompenserende effekt 

mot å erfare et svakt språkmiljø i hjemmet (Tabors & Dickinson, 2001). Funnene fremhever 

dermed viktigheten av at både barnehage og hjem involverer barn i språklige samtaler og 

tilrettelegger for et rikt språkmiljø i tidlig alder som kan fremme barns vokabular.  

 

4.3 Pedagogers språklige input og barns vokabularutvikling 
 

I dette delkapittelet blir studier som har undersøkt sammenhengen mellom barnehagemiljøets 

språklige kvalitet og barns utvikling av vokabular løftet fram. Målet er å undersøke om det 

språklige miljøet barn erfarer, i form av pedagogers språklige input, kan bidra til å forklare de 

store individuelle variasjonene i barns ordkunnskap. Samspillet mellom voksne og barn er 

grunnleggende for tilegnelsen av språk og kommunikasjon. Dette synet er i tråd med 

sosiokulturell læringsteori, som er presentert tidligere i oppgaven.  

 

I forrige kapittel så vi at foreldre fra forskjellige sosiodemografiske grupper tilbyr barna 

forskjellige språklige erfaringer. Funnene viste at foreldre med lav sosioøkonomisk status 

eksponerer barna sine for mindre tale og benyttet et mindre komplekst språk enn foreldre 

med høyere sosioøkonomisk status (Hart & Risley, 1995).  

Slike erfaringer kan være utslagsgivende for barns tilegnelse av vokabular og senere 

skolefaglige prestasjoner (Weizman & Snow, 2001).  
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Språklig input betraktes som en viktig del av den totale språklige mestringen, da input er 

viktig for både tilegnelsen av vokabular og senere leseferdigheter. Språklig input behøver 

imidlertid ikke å komme fra barnets nære omsorgspersoner, den kan også komme fra andre 

miljøer. Barn tilbringer store deler av oppveksten sin i pedagogiske institusjoner og 

barnehagen spiller derfor en viktig funksjon i barns språkutvikling (Giæver, 2014).  

 

Barn som kommer fra familier med lav sosioøkonomisk status og som ikke har like stor 

tilgang på språklige erfaringer og input i hjemmet, som barn fra familier med høyere 

sosioøkonomisk status, kan profitere på å gå i barnehagen der de mottar språklig input og 

eksponeres for rike språklige erfaringer (Dickinson & Tabors, 2001; Sylva et al., 2011). Slik 

kan voksne i barnehagen ha en kompenserende og utfyllende effekt gjennom input. 

Barnehagen representerer derfor en viktig og sentral arena for barns språkutvikling, og har 

som språkmiljø, en stor pedagogisk fordel ved at den gir barn muligheten til varierte 

språkerfaringer med både jevnaldrende og voksne (Giæver, 2014). Det er derfor nærliggende 

å tenke at den språklige kvaliteten barn erfarer i barnehagen, har betydning for utviklingen av 

deres språklige ferdigheter. Barnehagemiljøets språklige kvalitet avhenger av en rekke 

faktorer, som antall ord og antall ulike ord barn blir eksponert for samt personalets faglige og 

menneskelige kvalifikasjoner. Internasjonalt er det flere studier som har undersøkt 

sammenhengen mellom barnehagekvalitet og språk- og tekstbasert læring. Studiene viser 

ikke entydige funn, men det ser ut til å være en utbredt oppfatning at barnehagekvalitet har en 

positiv innvirkning på barns sosiale, kognitive og språklige utvikling (Grøver Aukrust & 

Rydland, 2009). Noen studier har vært opptatt av å undersøke i hvilken grad 

barnehagekvalitet virker inn på språkutvikling i senere barnehagealder (Snow et al., 2007; 

NICHD, 2000; Votruba-Drzal, Coley & Chase-Lansdale, 2004).  

 

De har altså studert hvilke korttidseffekter barnehagekvalitet har på språkutvikling i slutten 

av barnehagealder. Hovedfunn viser blant annet at det språkmiljøet barn erfarer i barnehagen, 

gjennom voksen-barn samtaler, kan sees i sammenheng med barns kognitive og språklige 

utvikling i senere barnehagealder (NICHD, 2000). I en studie gjennomført av Connor et al. 

(2006) fant forskerne ut at meningsfulle aktiviteter mellom voksne og barn i barnehagen, for 

eksempel høytlesing, kunne relateres til barnas vokabularutvikling. I en annen norsk studie, 

som også studerte kortidseffekter av barnehagekvalitet på senere språklige ferdigheter, fant 

Grøver Aukrust (2008) at barnehagemiljøets språklige kvalitet hadde en påvirkning på barns 

språklige ferdigheter i 1-klasse.  
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Gjennom videoopptak, ble det foretatt observasjoner av norsk-tyrkiske barns språklige 

samhandling med de voksne i barnehagen ved 5 år og i 1-klasse. Språklig kvalitet ble i denne 

sammenheng definert utfra mengden av ord og mengden av forskjellige ord barna ble 

eksponert for i lærerledet samlingsstund i barnehagen. Resultatene viste at de barna som ble 

eksponert for et rikt vokabular, i form av pedagogens tale til barna, hadde et betydelig høyere 

vokabular i 1-klasse, også når det ble kontrollert for mors utdanningsnivå og barns 

opprinnelig vokabularnivå i barnehagen. Studien viste imidlertid at barn som ble oppfattet 

som språklig sterke i større grad ble eksponert for samtaler rike på ord og fortellinger, enn de 

barna med et svakt utviklet språk. Pedagogene så også ut til å forvente mindre av barn med et 

svakt språk i samtaler som krevde muntlig aktivitet, i motsetning til hva de forventet av barna 

med et sterkere utviklet språk. 

 

Rydland et al. (2014) har i sin studie av 26 norsk-tyrkiske barn også undersøkt relasjonen 

mellom barnehagekvalitet og barnas vokabular i barnehagen. Hun fant at voksenstyrte 

samtaler i barnehagen predikerte barnas vokabularferdigheter på andrespråket ved 5-års 

alderen. Barn som i samlingsstund ble eksponert for et stort antall ord og et stort antall ulike 

ord, hadde altså et signifikant høyere vokabular mot slutten av barnehagealder. Dickinson og 

Porche (2011) studerte effekten av barns språkeksponering i barnehagen på oppnådde 

leseferdigheter i 4-klasse. Målet med studien var å se i hvilken grad faktorer knyttet til 

barnehagen og hjemmemiljøet virket inn på barnas senere leseprestasjoner. Det var 57 barn 

fra lavinntektsfamilier som deltok i studien. Funnene indikerte at den språklige inputen barna 

ble eksponert for i frilek, i form av pedagogenes bruk av et rikt og variert vokabular, kunne 

knyttes direkte til barnas avkoding- og leseferdigheter i 4-klasse. 

Studiene som er referert til ovenfor viser at barnehagekvalitet, i form av voksnes språklige 

input, ser ut til å predikere barns kognitive og språklige utvikling i barnehagealder og ut i de 

første skoleårene. Forholdet mellom barnehagekvalitet og barns språkutvikling har imidlertid 

også blitt undersøkt i et mer langsiktig perspektiv. For eksempel undersøkte den omfattende 

longitudinelle amerikanske studien til The National Institute of Child Health and Human 

Development (NICHD) (2000) relasjonen mellom pedagogers språklig input og barns 

vokabularutvikling og hvordan variasjoner i kvalitet på omsorg for barn påvirket deres 

sosioemosjonelle og språklig-kognitive utvikling.  
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Studien avdekket at det er mengden med tale som pedagogene retter mot barnet, som 

predikerer barnets vokabular. Utvalget bestod av 1364 barn som ble fulgt fra fødsel og opp til 

”High School”. Forskerne var opptatt av å finne ut om sammenhengen mellom 

barnehagekvalitet og skolerelaterte ferdigheter som ble registrert i de tidlige skoleårene, 

fremdeles var tilstede i 6-klasse. Resultatene viste at høyere tilsynskvalitet fram til 5-års alder 

predikerte høyere kognitiv-akademisk fungering (blant annet ferdigheter i vokabular og 

lesing) i 5. og 6-klasse. Selv om foreldreomsorg var den faktorer som i størst grad predikerte 

barns utvikling, hadde grad av erfart barnehagekvalitet et signifikant bidrag for barnas 

vokabular og kognitive utvikling 6 år etter at barna hadde forlatt barnehagen. Barn som gikk i 

en barnehage av høy kvalitet presterte altså bedre på vokabularmål i 6-klasse, enn barn som 

mottok et barnehagetilbud av lavere kvalitet (Belsky et al. 2007). Denne langsiktige effekten 

av barnehagekvalitet ble identifisert hos alle barn, ikke bare barn fra ressurssvake og 

vanskeligstilte familier, slik noen studier har pekt på.     

 

I likhet med funnene fra NICHD, viser også den tidligere nevnte Home-School studien at 

erfart kvalitet, gjennom pedagogenes språklige input i barnehagen, predikerte vokabular ved 

skolestart (Dickinson & Tabors, 2001). Barnehagekvalitet predikerte imidlertid ikke vekst i 

vokabular, men forskjellene som ble etablert mellom barn som hadde et stort vokabular og 

barn som ikke hadde et tilsvarende rikt vokabular i barnehagealder, ble opprettholdt gjennom 

barne-og videregående skole. Funnene pekte også på at barn som mottok et barnehagetilbud 

av høy kvalitet, startet på skolen med et bedre utgangspunkt, enn barn som mottok et 

barnehagetilbud av lavere kvalitet. Dette var spesielt framtredende hos barn som kom fra 

hjem med få språklige ressurser, men som likevel utviklet et adekvat språk når de mottok et 

barnehagetilbud av høy kvalitet. Det tyder på at barnehagekvalitet, der barn blir eksponert for 

rikt og fyldig språklig input, kan kompensere for et svakt språkmiljøet i hjemmet. Forskerne 

konkluderte med at et godt barnehagetilbud har stor betydning for både språkutvikling samt 

senere lese-og skriveferdigheter, som igjen virker positivt på videre skolegang. De fastslo 

også viktigheten av å styrke opplæringen i skolen. Dette er nødvendig for å unngå en 

reproduksjon av sosiale ulikheter, i den betydning at barn som starter på skolen med et godt 

utviklet vokabular og gode avkodningsferdigheter, også opprettholder denne posisjonen 

oppover i skoleårene, slik mange barn i denne studien erfarte (Dickinson & Tabors, 2001).  
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En annen studie som har gitt et solid bidrag til den internasjonale forskningen på felten, er 

EPPE-studien (Effective Pre-eschool and Primary Education). I europeisk sammenheng, 

regnes den som en av de mest omfattende, longitudinelle studiene av hvordan læringsmiljøet 

i både barnehage, skole og hjem påvirker utviklingen av barns språklige kompetanse (Sylva 

et al., 2011). Resultater fra denne studien viste at det talespråket barn blir eksponert for, både 

i skole og hjem, predikerte senere skriftspråklige ferdigheter. Barn som ble språklig utfordret 

både i hjemmet og i barnehagen, hadde naturligvis et bedre utgangspunkt enn de barna som 

ikke ble språklig utfordret noen av stedene. Videre viste funnene at de barna som hadde et 

godt språkmiljø i hjemmet, men dårlig i barnehagen, ikke mottok noe ekstra positiv effekt av 

et barnehagetilbud av lav kvalitet. Det mest optimistiske funnet var imidlertid at barn som 

kom fra hjem med få språklige ressurser, så ut til å profittere på barnehagetilbud uavhengig 

av barnehagekvaliteten. Erfart kvalitet i barnehagen så også ut til å ha en beskyttelseseffekt 

fra barnehagen og opp til 11 år, barnehagekvalitet virket altså som en beskyttelsesmekanisme 

mot å erfare et svakt skoletilbud. I likhet med både NICHD og Home-School-studien, 

konkluderte forskerne med at kvalitet i både hjem-og barnehagemiljø hadde en kraftfull 

effekt på senere skolefaglig læring (Sylva et al., 2011). 

 

4.4 Oppsummering  
 
 For å besvare det første forskningsspørsmålet i oppgaven: Er det en sammenheng mellom 

voksnes språkbruk og barns vokabularutvikling?, har dette kapitelet hatt som mål og 

ambisjon å belyse sammenhengen mellom voksnes språkbruk og barns vokabularutvikling. 

For å belyse dette forholdet nærmere, har jeg presentert studier som har undersøkt i hvilken 

grad foreldre og pedagogers varierte former for språkbruk påvirker barns vokabularutvikling. 

Når det gjelder foreldre-barn interaksjoner, viser studier at både kvalitative og kvantitative 

aspekter ved foreldrenes språkstimulering kan relateres til barnas vokabularutvikling og at det 

tidlige språkmiljøet barn erfarer er betydningsfullt for deres senere leseferdigheter.  

Funnene peker også på at ulike egenskaper ved foreldrenes språkbruk kan relateres til 

sosioøkonomiske forhold slik som mors utdanning og familieinntekt, og bidra til å kaste lys 

over variasjoner i vokabular hos jevnaldrende barn. Det ser videre ut til at høyt utdannede 

foreldre har et mer mangfoldig vokabular, der språket er mer komplisert, variert og 

utfyllende, enn foreldre med lavere utdannelse som i større grad bruker et språk bestående av 

færre ord, kortere setninger og mindre språklige forklaringer.  
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Sprikende funn viser imidlertid behov for ytterligere undersøkelser av relasjonen mellom 

variasjoner i barns tilegnelse av vokabular, som et resultat av mengde og kvalitet ved verbal 

input og sosioøkonomiske faktorer.  

 

Studier som har studert sammenhengen mellom barnehagekvalitet, i form av pedagogens 

språklige input, og barns vokabularutvikling i barnehagen, peker på at kvaliteten ved det 

opplæringstilbudet barnet mottar i barnehagen, påvirker barns kognitive og språklige 

utvikling, både på kort og lang sikt. På kort sikt er effektene primært knyttet til vokabular, 

mens effektene på lang sikt i større grad kan knyttes til senere lese- og skrive ferdigheter.  

Det er imidlertid viktig å understreke at både NICHD studien og Home-School studien viser 

at barnehagekvalitet ser ut til å ha effekt på vokabular på lang sikt også. Noen av studiene 

som er presentert ovenfor har sett på mer generelle effekter av erfart barnehagekvalitet, mens 

andre har pekt på at denne effekten er større for barn som kommer fra lavinntektsfamilier, der 

barnehagen fikk en beskyttelseseffekt fra barnehagealder og opp til 11 år. Funn fra andre 

studier viser at barn som erfarte god barnehagekvalitet, der de ble eksponert for et variert 

input i førskolealder, hadde et betydelig høyere vokabular i 1-klasse, selv når forskerne 

kontrollerte for mors utdannelsesnivå og barns opprinnelige vokabular i barnehagen.  

 

Funnene indikerte også at barn som mottok et barnehagetilbud av høy kvalitet startet på 

skolen med et bedre utgangspunkt enn barn som mottok et barnehagetilbud av lavere kvalitet. 

Det tyder på at barnehagekvalitet, der barn blir eksponert for et rikt og variert språklig input, 

kan kompensere for et svakt språkmiljø hjemmet. Forskning peker også på behovet for å 

styrke opplæringen i skolen for å unngå en reproduksjon av sosiale ulikheter. Dette vil kunne 

bidra til å utjevne de store individuelle forskjellene i barns ordkunnskap, som medieres 

gjennom sosiodemografiske faktorer. Samlet sett peker forskningsresultater på at det er grunn 

til å hevde at det å erfare kvalitet i barnehagen ser ut til å ha en sterk og positiv sammenheng 

med barns vokabularutvikling og senere skolefaglig læring. 
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5  Er det en sammenheng mellom de 

kontekstualiserte samtaler og vokabular -

utvikling?  

 
I forrige kapittel ble barns hjemmemiljø, og barnehagekvalitet identifisert som mulige 

forklaringer på variasjon i barns språkutvikling. Vokabular ble også presentert som en kritisk 

prediktor for senere leseforståelse. For å besvare den andre delen av problemstillingen: Er det 

en sammenheng mellom barns deltakelse i dekontekstualiserte samtaler og vokabular- 

utvikling i førskolealder?, skal fokuset i dette kapittelet rettes mot dekontekstualiserte 

samtaler mellom voksne og barn i ulike kontekster. I første del av kapittelet blir det redegjort 

for sentrale kjennetegn ved dekontekstualiserte samtaler. I del to følger en gjennomgang av 

den longitudinelle Harvard-studien. Funnene fra studien blir deretter diskutert i lys av 

problemstillingen. Del tre presenterer ulike studier som har sett på sammenhenger mellom 

dekontekstualiserte samtaleformer i måltid, lek og samlingsstund. Avslutningsvis skal 

sammenhengen mellom dekontekstualiserte samtaler over boklesing og vokabularutvikling 

belyses. For å undersøke dette forholdet nærmere, skal det først presenteres funn fra Home-

School studien som har sett på forholdet mellom dekontekstualisert språkbruk og boklesing, 

før fokuset rettes mot ulike former for boklesing, bl.a. dialogisk lesing. Det er imidlertid 

viktig å påpeke at dialogisk lesing ikke nødvendigvis innbefatter dekontekstualisert tale, men 

litteraturen anses likevel som relevant for problemstillingen, da dialogisk lesing ofte kan 

inneholde elementer av dekontekstualisert tale.  

 

Som vi har sett, er det en veldokumentert sammenheng mellom barns språklige ferdigheter i 

barnehagealder og senere lese- og skriveferdigheter. I denne sammenheng, løftes vokabularet 

fram som det mest pålitelige og best dokumenterte funnet (Dickinson & Tabors, 2001; Hart 

& Risley, 1995; NICHD, 2005; Scarborough, 2001). I tråd med sosiokulturell teori, lærer 

barn ord og begreper gjennom samtaler og samhandling med voksne i et rikt og variert 

språkmiljø. Samtaler om hva ord og uttrykk betyr i meningsfulle aktiviteter spiller en viktig 

rolle for barns tilegnelse av ord (Snow et al., 2001). Flere studier har pekt på samtalens 

betydning for utviklingen av tale- og skriftspråklige ferdigheter på kort og lang sikt (Snow, 
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Lawrence & White, 2009; Weizman & Snow, 2001). Når barn deltar i meningsfulle samtaler 

med voksne, der de blir utfordret til å tenke, fortelle, forklare og definere tilegner de seg en 

forståelse av hvordan de skal bruke og forstå språket. Home-School studien viser at barns 

muligheter til å utvikle adekvate lese- og skriveferdighet øker når de tilbys et miljø rikt på 

dekontekstualiserte samtaler (Dickinson & Tabors, 2001).  

 

Forskerne bak Home-School studien definerer denne formen for tale slik: “a talk that requires 

participants to develop understandings beyond the here and now and that requires the use of 

several utterances or turn to build a linguistic structure such as explanations, narratives or 

pretend-talk” (Snow et al., 2001, s. 2). Slike samtaler krever altså en forståelse utover her- og 

nå og varer over flere turer for å bygge opp en språkstruktur som man gjør ved for eksempel 

fortellinger, forklaringer og liksom-tale. Talespråklige ferdigheter som utvikles gjennom 

deltakelse i slike samtaleformer ser også ut til å være forløpere for å kunne forstå og lese mer 

avanserte tekster (Grøver Aukrust, 2005). Denne formen for samtaler blir i den 

engelskspråklige litteraturen omtalt som ”extended discourse” I oppgaven vil barns deltakelse 

i slike samtaler omtales som ”dekontekstualiserte samtaler” og/eller ”kognitiv utvidende 

samtaler” Dersom barnehagen skal kunne lykkes med å utjevne de store individuelle 

forskjellene i ordkunnskap hos førskolebarn, er det viktig at pedagogene innehar kunnskap 

om hva som kjennetegner slike samtaler og hvordan de kan tilrettelegge for dem.  

 

5.1 Hva kjennetegner en dekontekstualisert samtale?  
 

Dekontekstualiserte samtaler dreier seg om samtaler som bidrar til å utvikle barnets forståelse 

på to måter. For det første er samtalen utvidende i den betydning at den strekker seg over et 

visst omfang, slik at barnet opplever varierte kontekster i møte med ukjente ord. For det 

andre er de utvidende ved at de tar for seg temaer som er utenfor her-og-nå perspektivet og 

bidrar på den måten til å utvide barnets tenkning i forhold til abstrakte temaer (Tabors, Roach 

& Snow, 2001). Dekontekstualiserte samtaler kan betraktes som kognitivt utvidende fordi 

barn benytter språket som et redskap for å organisere og strukturere sine erfaringer samt gjøre 

disse tilgjengelige for andre. Ifølge Dickinson & Tabors (2001) er dette en krevende kognitiv 

prosess, da barn er avhengig av å bruke egne ord for å dele erfaringer som ikke eksplisitt kan 

knyttes til den konkrete situasjonen. I møte med omgivelsene, for eksempel når andre ikke 
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forstår hva barnet ønsker eller forsøker å formidle, må barnet anstrenge seg for å fremme sine 

tanker, ideer og meninger. På den måten vil samtalen ha en utvidende funksjon.  

 

Denne typen samtaler karakteriseres også ved at voksne bidrar med et dekontekstualisert 

språk der barnet blir invitert til å til å fortelle, reflektere, assosiere, tolke og konstruere 

mening i samspill med voksne (Grøver Aukrust, 2005). En samtale som inneholder et 

dekontekstualisert språk kjennetegnes av at barnet kan blir eksponert for sjeldne ord. 

Gjennom kognitivt utvidende samtaler mellom voksne og barn kan barnet lære å bruke 

sjeldne ord i ulike sammenhenger og kontekster, og på den måten utvikle sitt vokabular 

(Dickinson & Tabors, 2001). I tillegg til å støtte barn i møte med nye og ukjente ord, vil 

voksne kunne bidra med språklig informasjon om en ting eller hendelse som barnet ikke har 

direkte tilgang til fordi dette krever en forståelse av forhold som går utover den umiddelbare 

konteksten. (Dickinson & Tabors, 2001). De voksnes støtte spiller altså en avgjørende rolle i 

samtaler der barnet blir utfordret til å dele erfaringer som ikke er knyttet til her-og-nå 

situasjoner.  

 
 
 

5.2  Harvard´s Home-School Study: En longitudinell studie av 

relasjonen mellom tidlig språklige ferdigheter og senere 

leseferdigheter-  3-16 år 
 
 
For å belyse forholdet mellom kognitivt utvidende samtaler, og vokabularutvikling, er det 

naturlig å se nærmere på Harvard’s Home-School studien. Forskerne hevder at resultatene i 

denne studien danner et godt grunnlag for å gi konkrete anbefalinger om hvilke språklige 

erfaringer som kan bidra til å støtte barns språk og leseutvikling. En slik anbefaling er å 

invitere barn til deltakelse i kognitivt utvidende samtaler. Barns deltakelse i slike samtaler ser 

ut til å by på mange muligheter for å utvikle gode tale-og skriftspråklige ferdigheter. Studien 

gir i så måte en dypere forståelse av hva kognitivt utvidende samtaler dreier seg om, og 

hvordan funnene kan tolkes i lys av pedagogisk praksis i barnehagen. Home-School studien 

ble påbegynt i 1987, og er en av de mest omfattende studiene som er gjennomført på feltet. 

Undersøkelsen har sett på relasjoner mellom barns sosiale og språklige miljø i 

barnehage/skole og deres utvikling av språk-og leseferdigheter (Snow et al., 2001).  
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74 barn fra lavinntektsfamilier ble fulgt fra de var 3 år gamle og fram til de fullførte ”High 

School”. Forskerne var spesielt opptatt av å undersøke hvordan foreldre og pedagoger 

samtaler med barna, og hvordan slike samtaler kan støtte språklæring og utvikling av lese-og 

skriveferdigheter. Datainnsamlingen baserte seg på årlige hjemmebesøk i perioden fra barna 

var 3 til 6 år gamle. Barna ble også kartlagt i 4.klasse,7.klasse og i 10.klasse. I førskolealder 

ble det samlet inn omfattende språkdata både i hjem og barnehage. Språkdataene bestod av 

ulike tester og oppgaver som hadde som mål å kartlegge barnas ferdigheter knyttet til 

fonologisk bevissthet, vokabular, fortellinger (narrativer) samt evnen til å produsere 

forklaringer og definisjoner.  

 

I barnehagen ble barna observert gjennom video-og lydopptak. For å fange opp alt som ble 

som sagt i løpet av en vanlig dag i barnehagen, ble barnet utstyrt med en liten mikrofon som 

ble benyttet i ulike samtalekontekster som måltid, samling, lek og stell på badet. Det ble også 

gjennomført intervjuer med både mor og førskolelærer. Intervjuene var rettet mot å kartlegge 

barns språklige erfaringer og grad av eksponering for bokstaver, bøker og språk.  

I tillegg ble det samlet inn data i skolealder, der barna ble kartlagt i forhold til vokabular, 

leseferdigheter, skoleprestasjoner, motivasjon og ambisjoner for framtiden. I hjemmet ble det 

gjennomført tilsvarende observasjoner. Her var forskerne ute etter å observere barna i 

dagligdagse situasjoner som samtaler under måltid, boklesing, lek med lekeobjekter og 

samarbeid om en analytisk oppgave. Med utgangspunkt i de ulike samtalesituasjonene, ble 

det utarbeidet fem følgende former for dekontekstualisert språkbruk som bidro til at 

samtalene ble betegnet som kognitivt utvidende: Bruk av dekontekstualisert språk i boklesing 

(boklesing blir behandlet i kapittel 5.3.1, s. 58) (nonimmediate talk), rollelek (pretend talk), 

fortellinger (narrative talk), forklaringer (explantory talk) og analytisk tale (science prosess 

talk) (Snow et al., 2001).  

 

I den videre gjennomgangen av studien skal det presenteres funn fra studien som knyttet seg 

til bruk av kognitivt uvidende tale i de ulike samtalesituasjonene som er nevnt ovenfor.  

Gjennom å foreta analyser av ulike samtalekontekster mellom voksne og barn, i både hjem og 

barnehage, kom forskerne fram til når, hvor og hvordan barn kan utvikle ferdigheter som 

fordres i en kognitivt utvidende samtale, og hvordan slike ferdigheter påvirker senere 

skolefaglig læring.  
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5.2.1  Home-School studien: Forholdet mellom kognitivt utvidende 

samtaler og vokabular i måltid, rollelek og samtaler med analytisk tale.  
 
 
Forskerne fant for eksempel ut at deltagelse i dekontekstualiserte samtaler med 

familiemedlemmer rundt middagsbordet kan bidra til å fremme og støtte barns språklæring 

og leseutvikling (Beals, 2001). Det var spesielt to former for kognitivt utvidende samtaler 

(extended discourse) forskerne var opptatt av å undersøke: Fortellinger (narrative talk) og 

forklaringer (explantory talk). Forklaringer ble i studien definert som utdypende samtaler 

som knytter logiske forbindelser mellom objekter, hendelser, begreper og konklusjoner, mens 

fortellinger ble beskrevet som en form for utvidet diskurs som viser til hendelser i fortid og 

framtid og som vanligvis varer over flere turer i en samtale. Når barn forteller eller blir 

eksponert for fortellinger under måltid, kan dette bidra til å øke barns kunnskaper om hvilke 

elementer som inngår i en god fortelling, og hvordan den logiske strukturen i en fortelling er 

bygget opp (Beals, 2001).  

 

Resultatene i studien peker på at samtaler som inneholder mange forklaringer og fortellinger, 

rundt middagsbordet, kan relateres til barnas vokabularnivå og senere leseferdigheter.  

Gjennom korrelasjonsanalyse, kom forskerne fram til at andelen av ytringer som bestod av 

fortellinger viste en svak, men dog positiv sammenheng med barnas ekspressive vokabular. 

De fant også en positiv korrelasjon mellom narrativ produksjon (fortellinger) og forklaringer 

ved 4 og 5- års alderen, og barnas reseptive vokabular i 6-klasse. I tillegg ble det funnet 

sammenhenger mellom barnas eksponering for fortellinger ved 3-års alderen, og deres 

leseferdigheter i 2-klasse. Disse funnene indikerer at barns deltakelse i kognitivt utvidende 

samtaler rundt middagsbordet, der de blir eksponert for ulike fortellinger og forklaringer, kan 

støtte og fremme deres vokabular og senere leseforståelse (Beals, 2001).  

 

Home-School studien ønsket også undersøke i hvilken grad voksen-barn samtaler under 

måltid i barnehagen kan bidra til å fremme barns språklige ferdigheter. De fant at voksne som 

ble sittende ved bordet under hele måltidet, i større grad engasjerte barn i dekontekstualiserte 

samtaler, enn voksne som gikk til og fra, flyttet på seg, eller som ikke satt ved bordet i det 

hele tatt i løpet av måltidet. Funnene tyder på at måltidsituasjoner i barnehagen, i likhet med 

måltidsituasjoner i hjemmet, kan bidra til å stimulere barns evne til å forklare og fortelle 

(Cote, 2001).  
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Disse funnet er interessante, i og med at det ikke ble identifisert noen forskjeller mellom 

gruppene i forhold til det totale antallet samtaler hvert barn deltok i gjennom dagen. 

Variasjoner knyttet til barnas deltagelse i dekontekstualiserte samtaler under måltid, ser altså 

ikke ut til å kunne relateres til mengden av ord barna ble eksponert for i samhandling med 

voksne eller antall samtaler de deltok i, men snarere til hvordan måltidsituasjoner i 

barnehagen ble organisert og strukturert (Cote, 2001).  

 

Forskerne konkluderte med at måltidsituasjoner der de voksne i barnehagen er 

tilstedeværende under måltidet og tar seg tid til å involvere barn i utvidende samtaler om 

dekontekstualiserte fenomener og hendelser, representerer en viktig læringsarena når det 

gjelder barns språklæring. Det er imidlertid viktig å være klar over at det ikke er selve 

aktiviteten, eller grad av den voksnes tilstedeværelse som i seg selv ser ut til å ha en positiv 

innvirkning på barnas språk og vokabular, men heller tilstedeværelsen av en voksen som 

aktivt engasjerer, støtter og oppmuntrer barn til å delta i slike samtaler (Cote, 2001). 

Gjennom å delta i dekontekstualiserte samtaler, kan barn tilegne seg nye ord, diskutere 

abstrakte temaer som ikke er knyttet til her-og nå situasjoner, samt bli eksponert for 

forklaringer, fortellinger, sjeldne ord og generelle kunnskaper om verden. Slike samtaler ser 

ut til å ha betydning for barns vokabularutvikling og senere skolefaglig læring (Beals, 2001). 

 

Forskerne ønsket også å studere om mor-barn samtaler i rollelek og samtaler der de ble 

eksponert for analytisk tale (tale om naturfaglige fenomener) var en god arena for å engasjere 

barn i kognitivt utvidende samtaler og på den måten utvikle deres vokabular. For å undersøke 

dette nærmere, ble barna observert i rollelek med mor når de var 3, 4, og 5 år gamle. Rollelek 

kjennetegnes ved at barn konstruerer en verden basert på fantasi og forestillinger (Katz, 

2001). Aktiviteten mellom mor og barn var basert på interaksjon, språk og lek. Gjennom 

rollelek fikk barna mulighet til å fortelle, forklare og sette ord på hendelser og objekter utover 

her-og nå. Det ble funnet en positiv korrelasjon mellom rollelek, vokabular og narrative 

ferdigheter (evnen til å produsere fortellinger) (Katz, 2001).  

 

Mor-barn samtaler som inneholdt analytisk tale ble også studert på tilsvarende måte. 

Forskerne var i denne sammenheng opptatt av undersøke i hvilken grad mor-barn samtaler 

baserte seg på forskningsbasert kunnskap og analyser av objekter og objekters egenskaper. 

De kom fram til at samtaler som var rike på analytisk tale bidro til å utfordre og utvide 
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barnets tenkning ved at mor henledet barnets oppmerksomhet mot forskjellige objekter og 

fenomener. Dette så igjen ut til å påvirke barnets nysgjerrighet og utforskningslyst.  

Funn fra studien viste en sterk sammenheng mellom barns deltakelse i slike samtaler, og 

deres tidlige leseferdigheter i barnehagen (Tabors, Snow & Dickinson, 2001).   

 

Forskerne ønsket videre å studere samtalesituasjoner som oppstod under frilek og i større 

grupper ledet av voksne i barnehagen. Formålet var å undersøke hvordan førskolelærerens 

kommunikasjonsstil i lek og samtaler i større grupper påvirker ulike sider ved barns 

språkutvikling. Forskerne fant at barn som ble eksponert for kognitivt utvidende samtaler 

som innehold mange forklaringer og ulike former for abstrakte temaer, presterte bedre på 

tester relatert til vokabular og tidlige lese-og skrive ferdigheter i ”kindergarten” (Dickinson, 

2001b). Under frilek, var det spesielt lærerens bruk av sjeldne og lavfrekvente ord i 

meningsfulle samtaler som predikerte barns vokabularutvikling. Dette stod i motsetning til 

samtalene som fant sted i større grupper, der den totale mengden av ord og ulike ord som 

barn ble eksponert for også så ut til å ha en positiv effekt på barnas vokabular (Dickinson, 

2001b). 

 

Ved å analysere samtaler i både hjem og barnehage under måltidsituasjoner, boklesing og lek, 

kom forskerne fram til at kognitivt utvidende samtaler fungerer som viktige læringsarenaer 

for barn når det gjelder å tilegne seg sjeldne og avanserte ord. Slike ord ble i studien kalt for 

”rare words” og ble definert som ord som befant seg utenfor listen over de 3000 mest vanlige 

ordene for aldersgruppen. Det ble funnet en sterk og positiv sammenheng mellom barns 

deltakelse i samtaleaktiviteter rike på sjeldne og komplekse ord, og deres vokabularnivå 

Dette var spesielt fremtredende i samtalekontekster der voksne bidro med mye 

fortolkningsstøtte i forhold til ukjente og sjeldne ord. Ifølge forskerne, spiller sjeldne og 

avansert ord en viktig rolle i barns språkutvikling, fordi de kan betraktet som nødvendige 

byggesteiner for å videreutvikle et rikt og robust vokabular (Tabors, Snow & Dickinson, 

2001). 

 

Forskerne avdekket positive korrelasjoner mellom deltakelse i kognitivt utvidende samtaler i 

førskolealder og barns vokabularmål i både 4. og 7-klasse. De konkluderte med at aktiviteter 

der barn aktivt involveres i dekontekstualiserte samtaleformer i førskolealder, skaper mange 

gode muligheter for å eksponere barn for lavfrekvente og sofistikerte ord, som igjen påvirker 

deres vokabular og senere leseferdigheter (Dickinson & Tabors, 2001). 



	  54	  

 

 

Det er imidlertid viktig å være klar over at funnene som har blitt analysert i Home-School 

studien har vist sammenhenger på gruppenivå. Når forskerne tok et dypdykk i individuelle 

utviklingsforløp, i form av kvalitative case studier, dannet de seg et mer nyansert bilde av 

ulike individuelle faktorer som påvirket det enkelte barns utvikling og skolegang. Selv om 

korrelasjonene på gruppenivå var høye, viste studien at barns erfaringer i skole/hjem samt, 

holdninger relatert til utdanning og relasjoner til andre jevnaldrende, spilte en viktig rolle for 

deres individuelle og skolefaglige utvikling. Den høye graden av stabilitet mellom tidlige 

språklige ferdigheter og senere leseforståelse på gruppenivå, brytes dermed litt ned når de 

store individuelle variasjonene tas i betraktning (Snow et al., 2001).  

 

 

5.3   Sammenhengen mellom dekontekstualisert tale og vokabular 

i et longitudinelt perspektiv  

 
Kvaliteten på den språklig samhandlingen mellom voksne og barn, og i hvilken grad den 

voksne utfordrer barnet kognitivt gjennom dekontekstualiserte samtaler, har vist seg å ha 

betydning for barns skolefaglige utvikling (Balwin & Meyer, 2009; Snow et al., 2001). Dette 

fordi deltagelse i dekontekstualiserte språkaktiviteter i førskolealderen betraktes som viktige 

for senere leseutvikling (Hagtvet, 1996). I tillegg anses det som nødvendig å kunne beherske 

skriftspråket på en dekontekstualisert måte for å bli en god leser (Wold, 1996). I forrige 

delkapittel så vi nærmere på Home-School studien. Denne undersøkelsen er unik, fordi det er 

en av få studier som over lengre tid har studert hvordan hjemmemiljø, barnehagen og skolen 

til sammen påvirker barns språkutvikling og hvordan barns deltakelse i dekontekstualiserte 

samtaler kan predikere vokabular og senere skolefaglig læring. Det finnes imidlertid flere 

studier som har studert sammenhengen mellom barns deltakelse i dekontekstualiserte 

samtaler og vokabularutvikling i førskolealder. For å belyse problemstillingen ytterligere, 

skal jeg i det følgende presentere tre longitudinelle studier som har sett på sammenhengen 

mellom dekontekstualisert tale og barns vokabular. To av studiene har undersøkt dette 

forholdet i voksen-barn samtaler i samlingsstund i barnehagen, mens en  studie har sett på 

denne relasjonen knyttet til mor-barn samtaler under lek og måltid i hjemmet.  
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Rowe (2012) har gjennomført en longitudinell studie av 50 barn og deres omsorgsgivere med 

fokus på kvantitet (mengden av ord) og kvalitet (forskjellige type ord) ved foreldrenes 

språklige input. Formålet med studien var å undersøke om barnets vokabularutvikling kunne 

knyttes til mengden av input de ble eksponert for, kvaliteten på inputen, eller begge deler. 

Forskerne ønsket også finne ut om det var noen spesifikke egenskaper knyttet til foreldrenes 

språkbruk som kunne være mer fordelaktig enn andre for å fremme barns vokabularutvikling. 

Utvalget bestod av barn og foreldre som hadde engelsk som sitt førstespråk og som var bosatt 

i Chicago, USA. Utvalget av familier som deltok i studien var også mangfoldig i forhold til 

sosioøkonomisk bakgrunn. Den språklige interaksjonen mellom foreldre og barn ble 

undersøkt gjennom videoopptak under lek og måltid i familiens hjem når barna var 18, 30 og 

42 måneder gamle. All muntlig språk mellom foreldre og barn ble transkribert. Det totale 

mengden ord barna ble eksponert for ble relatert til kvantitet ved foreldrenes input, mens 

kvalitet ble definert ut fra antall forskjellige ord, sjeldne ord, og dekontekstualiserte ytringer. 

Dekontekstualiserte ytringer ble videre delt inn i følgende kategorier: Fortellinger (narrativ), 

late-som-tale og forklaringer. Barnas vokabular ble undersøkt ved 42 måneder og ett år 

senere med PPVT (Peabody Picture Vocabulary test), en ordforståelses test som er mye 

anvendt i forbindelse med vokabularmåling.  

 

Resultatene fra studien viste store variasjoner i foreldrenes bruk av dekontekstualisert språk i 

interaksjon med barna under lek og måltid. Denne formen for språkbruk økte også i tråd med 

barnas alder i henhold til bruk av både fortellinger, forklaringer og late-som-tale. Det ble 

videre funnet en signifikant sammenheng mellom foreldrenes bruk av dekontekstualisert 

språk når barna var 42 måneder gamle og barnas vokabular ett år senere (Rowe, 2012). Det 

vil si at barn som i større grad ble eksponert for et språk rikt på narrativ og forklaringer ved 

3,5 årsalder, også skåret høyere på vokabular målt ved PPVT ett år senere.  

 

Disse funnene var også gjeldende når forskerne kontrollerte for foreldrenes utdanningsnivå, 

barnets opprinnelige vokabularnivå, og den totale mengden av foreldrenes input. Det tyder på 

at dekontekstualiserte samtaler mellom voksne og barn er betydningsfullt for barnets 

vokabular, også når den totale mengden av ord, utdanningsnivå og barnets opprinnelig 

vokabular blir kontrollert for.  

Dette samsvarer også med det Beals (2001) fant i sin studie, der det ble funnet korrelasjoner 

mellom foreldrenes bruk av narrativ og forklaringer i måltidsituasjoner med fem år gamle 
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barn, og barns vokabularutvikling, selv om det i denne studien ikke ble kontrollert for den 

totale mengden av ord barnet ble eksponert for, slik det ble i Rowe sin studie.  

 

Rowe (2012) var også opptatt av å undersøke betydningen av kvantitet (den totale mengden 

av ord) og bruk av forskjellige og varierte ord for barnets vokabular. Samlet sett viste 

resultatene at den totale mengden av ord som barna ble eksponert for hadde størst betydning 

for barns vokabular ved to årsalderen. Det så videre ut til at barn ved tre års alderen 

profitterte mest på foreldrenes bruk av forskjellige og varierte ord i samtale med barna, mens 

dekontekstualiserte ytringer hadde størst betydning for barnets vokabularutvikling ved fire 

årsalderen. Funnene indikerer at både kvantitet og kvalitet ved foreldrenes språklige input er 

viktig for barns vokabularutvikling og at betydningen av kvalitet ser ut til å øke i takt med 

barnets alder (Rowe, 2012). 

 

Forholdet mellom barns vokabular og voksnes bruk av dekontekstualisert tale har også blitt 

undersøkt i barnehagesammenheng. I en norsk studie av Grøver Aukrust (2007) ble 27 

minoritetsspråklige barn med tyrkisk som førstespråk og norsk som andrespråk observert i 

samlingsstund i barnehagen. Studien så på ulike kjennetegn ved de voksnes språkbruk i 

samlingsstund og barnas vokabularutvikling. Mer spesifikt var formålet med studien å 

undersøke om omfanget av ”tokens” og ”types” barnet hørte (hvor mange ord og hvor mange 

forskjellige ord) og omfanget av forklaringer (dekontekstualiserte samtaler) barnet overhørte 

eller selv deltok i, viste sammenhenger med barnets vokabularutvikling på andrespråket, i 

denne sammenheng, på norsk. Resultatene viste at barn profiterer på å bli eksponert for 

mange ord og mange ulike ord i samtaler med voksne. Barns erfaringer med et rikt 

språkmiljø i barnehagen, i form av dekontekstualiserte samtaler med voksne og eksponering 

for mange ulike ord ved 4 og 5 årsalderen, kunne bidra til å forklare noe av variasjonen i 

vokabular i 1-klasse (Grøver Aukrust, 2007). Den samtidige språklige kvaliteten barna erfarte 

i 1-klasse viste også sammenhenger til barnets vokabular, men disse korrelasjonene var ikke 

fullt så sterke.  

 

I en lignende studie gjennomført av Grøver Aukrust & Rydland (2011) var forskerne opptatt 

av å undersøke om kvaliteten ved den talen norsk-tyrkiske barn møter i barnehagen, kan 

forutsi deres vokabular- og tidlige skriveferdigheter i 1-klasse.  

For å undersøke denne sammenhengen nærmere, ble den totale mengden av tale, antall 

ordtyper og dekontekstualisert samtalebruk undersøkt i samlingsstund i barnehagen. 
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Forskernes hypotese tok utgangspunkt i at barn som i større grad blir eksponert for rik og 

variert tale i barnehagen, vil ha mer velutviklet vokabular og lytteevne i 1-klasse. Resultatene 

viste sammenhenger mellom de voksnes bruk av varierte ord og dekontekstualisert tale i 

barnehagen og barnas ferdigheter i reseptivt vokabular og orddefinisjon på andrespråket. 

Dette tyder på at den effekten språkmiljøet har på vokabulartilegnelse bør vurderes i et mer 

langsiktig perspektiv. I likhet med studien til Grøver Aukrust (2007) viste undersøkelsen at 

barn som erfarte god språklig kvalitet i barnehagen, ved at de ble eksponert for et rikt, variert 

og dekontekstualisert språk, var mer tilbøyelige for å utvikle adekvate ferdigheter i reseptivt 

vokabular og orddefinisjon på andrespråket (norsk) i 1-klasse, enn barn som i mindre grad 

erfarte et rikt og variert språkbruk i barnehagen (Grøver Aukrust & Rydland, 2011).  

 

De overnevnte studiene viser at mengde og kvaliteten ved de voksnes språkbruk kan støtte 

utviklingen av barns vokabular. Forskerne fant videre sammenhenger mellom å eksponere 

barn for varierte ord innenfor dekontekstualiserte samtaler og barns vokabularutvikling. I 

hvilken grad de voksne eksponerer barn for et dekontekstualisert språk i hjem og barnehage, i 

ulike kontekster som måltid, lek og samlingsstund, ser altså ut til predikere barns tale-og 

skriftspråklige ferdigheter (Snow et al., 2001). En annen samtalekontekst som representerer 

en viktig arena for å fremme barns vokabular, er boklesing. Boklesing er en aktivitet de fleste 

barnehager benytter, og som de fleste barn kan relatere til. Voksen-barn samtaler over bøker 

muliggjør også tilegnelsen av et mer abstrakt og dekontekstualisert språk, ved at barn blir 

eksponert for definisjoner, forklaringer og fortellinger i meningsfulle kontekster. I neste 

delkapittel blir studier som har undersøkt relasjonen mellom vokabular og boklesing 

presentert. Det skal også forsøkes å identifisere hvilke former for leseaktiviteter som er mest 

fordelaktig for å fremme barns vokabular. 
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5.3.1  Dekontekstualisert språkbruk og boklesing 
 

Betydningen av å lese bøker for og med barn i førskolealder har av mange blitt løftet fram 

som den viktigste aktiviteten voksne kan utøve for å fremme barns språkutvikling 

(Cunningham & Zibulsky, 2011; Shanahan & Lonigan, 2010 ). Gjennom lesing får barn også 

mulighet til å tilegne seg verdifull erfaring som kompetente lesere før de behersker selve 

lesingen, ved å bla i bøker, kommentere, se på bilder, tekst og stille spørsmål underveis. 

Lesing og samtaler i barnehage og hjem knyttet til bøker representerer mange muligheter til å 

benytte språk om fenomener, erfaringer og temaer som ikke umiddelbart er til stedet, eller 

som inneholder mer abstrakt karakter. Forskning har vist positive sammenhenger mellom 

barns deltakelse i slike dekontekstualiserte samtaler over bøker, og barns utvikling av 

vokabular (Dickinson & Porche, 2011).  

 

En studie som har studert forholdet mellom dekontekstualisert språk og vokabular nærmere, 

er den tidligere presenterte Home-School studien. Forskerne så på boklesing og 

dekontekstualiserte samtaler mellom voksne og barn i hjem og barnehage. I mor-barn 

samtaler skilte forskerne mellom kvantitative og kvalitative mål på boklesingen.  

De kvantitative målene rettet seg mot mengden av bøker i hjemmet og hvor ofte barnet ble 

lest for, mens de kvalitative målene knyttet seg til mødrenes varierte måter å samtale med 

barna på under leseaktiviteten. Forskerne fant stor variasjon blant gruppen av mødre når det 

gjaldt lesestil og framstilling av teksten i bøkene. Funnene varierte fra mødre som leste 

teksten rett fram, til mer komplekse former for lesing, der spørsmål, illustrasjoner, bilder og 

barnets egne erfaringer ble inkludert i samtalen (DeTemple, 2001). Den sistnevnte lesestilen, 

betegnet forskerne som dekontekstualisert språkbruk. Funnene pekte videre på at mødrenes 

bruk av slike samtaleformer under boklesing var en viktig kilde til barnets utvikling av 

vokabular og tidlige leseferdigheter. Gjennom å aktivt involvere barna i samtalen, ved for 

eksempel å stille spørsmål som utvidet samtalen utover  her-og- nå, ble barna utfordret til å 

tenkte utover det de umiddelbart kunne se og lese i teksten (DeTemple, 2001). Studien viste 

at de barna som aktivt ble involvert i kognitivt utvidende mor-barn samtaler rundt bøker, 

presterte bedre på mål knyttet til vokabular og tidlige leseferdigheter i barnehagen.  
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Boklesingsaktiviteter mellom voksne og barn ble også undersøkt i barnehagen. Studien 

avdekket at svært få barnehagelærere brukte boklesing som en effektiv tilnærming til å 

stimulere barns språkutvikling. Forskerne fant også varierende kvalitet på samhandlingen 

mellom voksne og barn i boklesingssituasjonen (Dickinson, 2001a). I noen barnehager rettet 

førskolelærerne lite eller ingen oppmerksomhet mot lesing av bøker i løpet av en dag, mens 

andre førskolelærere brukte effektive lesestrategier når selve leseaktiviteter ble gjennomført, 

men satt generelt av lite tid til lesing. Det ble også pekt på tilfeller der leseaktiviteten var stor, 

men der førskolelærerne ikke klarte å engasjere barna i meningsfulle samtaler på måter som 

fremmet deres vokabular og språkkunnskaper. Forskerne konkluderte med at den totale tiden 

som ble brukt på boklesing generelt var liten, og at utvalget av ulike typer bøker som ble 

benyttet var begrenset (Dickinson, 2001a). Disse funnene støtter opp om studier som også har 

kommet fram til at førskolelærere i liten grad engasjerer barn i dekontekstualiserte samtaler 

(Dickinson, Darrow & Tinubu, 2008).  

 

I en studie gjennomført av Turnbull, Anthony, Justice og Bowles (2009) avdekket forskerne 

at kun en tredjedel av barnehagelærernes utsagn hadde en språkstimulerende effekt. Funnene 

viste også ut det ikke var en gjennomtenkt plan bak utvalget av bøkene som ble benyttet i 

leseaktiviteten, og at disse ikke var innarbeidet i barnehagens måned- eller årsplan. De 

voksne i barnehagen brukte i gjennomsnitt fem minutter før og etter leseaktiviteten på å 

samtale om bokens tema og innhold. På bakgrunn av dette, blir utfordringen for videre 

praksis å bevisstgjøre personalet i barnehagen på arbeidet med språkstimulering gjennom 

leseaktiviteter samt øke deres oppmerksomhet og refleksjon rundt bruk av 

dekontekstualiserte samtaler under boklesing som en effektiv strategi for å fremme barns 

vokabular.  

 

En kjent høytlesings strategi som kan være et effektivt redskap for å engasjere barn i 

dekontekstualiserte samtaler, er dialogisk lesing. Denne teknikker ble først beskrevet av den 

amerikanske forskeren G. J. Whitehurst og ble presentert som et tiltak for å forbedre 

kvaliteten ved foreldrenes høytlesing av bildebøker. Dialogisk lesing bygger ifølge 

Whitehurst et al. (1988) på tre grunnleggende prinsipper. Det første prinsippet handler om at 

den voksne inviterer barnet til å samtale om bokens tema og innhold samt oppfordrer barnet 

til å bruke mer tale ved å stille åpne spørsmål. Det andre prinsippet kjennetegnes ved at de 

voksne repeterer, utvider og redefinerer barnets språk under leseøkten. Det tredje og siste 

prinsippet handler om å korrigere, rose og utvide barnets tale underveis i boklesingen. 
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Dialogisk lesing kjennetegnes altså ved at den voksne spille en interaktiv og støttende rolle i 

lesingen ved å stille spørsmål, samtale om fenomener og bilder i boken, både her-og nå og 

utenfor konteksten, samt knytter disse til barnas egne erfaringer. Dette skiller seg fra mer 

vanlig høytlesing, der leseaktiviteten muligens er preget av mindre dialog og færre spørsmål 

knyttet til bokens innhold (Whitehurst et al., 1988).  

 

”The National Eary Literacy Panel” (NELP)  (Shanahan & Lonigan, 2010) består av flere 

metaanalyser som har vært opptatt av å identifisere hvilke språklige ferdigheter i 

førskolealder som predikerer senere leseferdigheter. Rapporten viste at boklesing med 

førskolebarn hadde en moderat effekt på barns reseptive vokabular og bokstavkunnskap. 

Eksperimentelle studier viste videre at dialogpreget lesing, der barn i samtale med en voksen 

svarte på åpne spørsmål og kommenterte bokens illustrasjoner, tekst og hendelser underveis i 

lesingen, hadde større effekt på barns språklige ferdigheter, enn studier der barn inntok en 

mer inaktiv og passiv rolle under boklesingsaktiviteten. Funnene pekte på at dialogbasert 

høytlesing der den voksne inviterte barna til å delta i leseaktiviteten ved å legge opp til 

samtale og diskusjon rundt bøkene var et viktig element i språkstimuleringen (Shanahan & 

Lonigan, 2010).  

I en metaanalyse av Mol et al., (2008) ønsket forskerne å undersøke hvor effektivt dialogisk 

lesing er for språkutvikling, utover vanlig og mer passiv høytlesing. 628 barn mellom to til 

seks år deltok i studien. 16 studier fra metaanalysen avdekket at dialogisk lesing hadde en 

middels sterk effekt på barns språklige ferdigheter, i sammenligning med vanlig høytlesing. 

Effekten av dialogisk lesing var størst på ekspressivt vokabular. Dette tyder på at dialogisk 

lesing kan være et godt redskap for å utvikle barns språk og vokabular. Metaanalysen viste 

imidlertid at ikke alle barn trenger dialogisk lesing for å profittere på foreldre-barn 

høytlesing. Funnene indikerte at tilnærmingen var mer fordelaktig i forbindelse med små barn 

fra to til tre år, enn med større barn. Effekten av dialogpreget lesing var altså liten utover 

vanlig høytlesing når det gjaldt større førskolebarn. Ifølge Mol et al. (2008) kan dette 

muligens henge sammen med at eldre og mer erfarne barn ikke er like avhengig av 

voksenstøtte til forståelse fordi de har rukket å opparbeide seg erfaring omkring bøker, og i 

større grad er i stand til å rette oppmerksomheten mot leseaktiviteten på egen hånd. En annen 

forklaring kan være at eldre barn muligens opplever spørsmål og avbrudd under leseøkten 

som mer forstyrrende og distraherende, enn stimulerende. Dette kan igjen ha en uheldig utfall 

for barnas leselyst og leseglede (Mol et al., 2008). 
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Hargrave og Sénéchal (2000) undersøkte i sin intervensjonsstudie effekten av boklesing på 

tilegnelsen av vokabular. Målet med studien var å undersøke om dialogpreget lesing hadde 

større effekt på vokabular enn mer tradisjonell høytlesing. Utvalget bestod av 36 førskolebarn 

i alderen 3-5 år som hadde et svakt utviklet vokabular. Barna ble valgt ut fra to barnehager og 

fordelt på to grupper. En intervensjonsgruppe, som implementerte dialogisk lesing, og en 

kontrollgruppe, som fortsatte med vanlig høytlesing. I intervensjonsgruppen ble de voksne 

instruert til å bruke teknikker basert på dialogisk lesing. I kontrollgruppen ble de voksne 

derimot oppfordret til å lese med barna som vanlig. Teknikkene i dialogisk lesing gikk blant 

annet ut på å stille åpne spørsmål, respondere på barnas utsagn og interesser samt utvide 

barnas kommentarer. I begge barnehager bestod gruppene av 8 barn og 1 førskolelærer. 

Intervensjonen varte i en periode på fire uker. Alle barna ble presentert for de samme bøkene 

og hver bok ble lest to ganger. Barna som deltok i studien ble også eksponert for boklesing 

hjemme. Foreldrene fikk i denne sammenheng opplæring i bruk av dialogisk lesing og ble 

instruert til å lese sammen med barna omlag 10 minutter, 5 ganger pr uke.  

 

 

Alle foreldre fikk tilbud om å låne bøker og ble bedt om å rapportere hvilke type bøker barna 

likte spesielt godt. Barnas vokabular ble kartlagt to uker før intervensjonen startet (pretest) og 

umiddelbart etter at intervensjonen ble avsluttet (posttest). Resultatene viste at begge former 

for lesing, både vanlig høytlesing og dialogisk lesing, hadde effekt på barnas vokabular. Den 

gruppen av barn som ble eksponert for dialogisk lesing, skåret betydelig høyere på 

ekspressivt vokabular ved posttest, enn gruppen som deltok i vanlig høytlesing. Forskerne 

gjorde imidlertid ikke funn på noen av gruppene når det gjaldt reseptivt vokabular.  

Resultatene i intervensjonsgruppen lå i gjennomsnitt på fire måneder bedre når barna ble 

sammenlignet med seg selv fra pretest til posttest. Dette tyder på at bruk av dialogisk lesing, 

der barna ble eksponert for forklaringer, åpne spørsmål og dekontekstualisert språk, var en 

mer effektiv strategi for å fremme barns vokabular, enn vanlig høytlesing (Hargrave & 

Sénéchal, 2000).  

 

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at oppmøte i de to barnehagen varierte under 

intervensjonsperioden. Barna i intervensjonsgruppen, som ble eksponert for dialogisk lesing, 

tilbrakte mer tid i barnehagen, i sammenligning med kontrollgruppen, som ble lest for på 

vanlig måte. Disse forholdene kan ha virket inn på resultatet og kan bidra til å forklare en 

høyere effekt på vokabular ved bruk av dialogisk lesing.  
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Forskerne konkluderte likevel med at studien har viktige implikasjoner, fordi den viser at 

førskolebarn med et svakt vokabular kan tilegne seg nye ord ved å delta i 

boklesningsaktiviteter. Effekten ser likevel ut til å være større hvis man benytter dialogisk 

lesing, der barna aktivt involveres i meningsfulle samtaler over bøker.  

 

Disse funnene stemmer overens med det andre studier har funnet. Gonzalez et al. (2014) fant 

i sin observasjonsstudie av 4-5 år gamle barn at dialogisk lesing korrelerte positivt med 

barnas reseptive vokabular. Dialogisk lesing ble i studien basert på grad av utdypende 

spørsmål, definisjoner og forklaringer som ble benyttet i samtale med barnet under 

boklesingen. Den samme konklusjonen finner vi hos Beck og McKeown (2007), som fant at 

dekontekstualiserte samtaler i boklesningsaktiviteter som aktiverte barnas 

bakgrunnskunnskaper, hadde en positiv påvirkning på barnas reseptive vokabular.  

 

De overnevnte studiene viser at kvaliteten på høytlesing spiller en viktig rolle i utviklingen av 

barns vokabular. Selv om kvalitative aspekter ved boklesing har blitt identifisert som viktige 

for barns språkutvikling, har flere studier rettet oppmerksomheten mot betydningen av 

kvantitet på lesing for barns utvikling av vokabular. Kvantitet blir i denne sammenheng 

definert som hvor ofte og hvor lenge voksne leser for barnet. Studiene har vært opptatt av å 

undersøke sammenhengen mellom mengden lesing barn blir eksponert for og barns 

vokabularutvikling Resultatene peker på at det er sterke sammenhenger mellom hvor mye 

foreldre leser bøker for sine barn og barns utvikling av vokabular (Bus, IJzendoorn & 

Pellegrini, 1995; Sènèchal & LeFevre, 2002). I metaanalysen til Bus et al. (1995) kom 

forskerne fram til at mange studier brukte kvantitet knyttet til boklesingen som en variabel 

for å identifisere hvilke faktorer ved barns hjemmemiljø som støtter utviklingen av 

vokabular. Ifølge dem, kan dette muligens forklares med at foreldre som leser mye for sine 

barn, også i større grad er opptatt av bøker, leser mer selv og benytter biblioteket aktivt (Bus 

et al., 1995).  
 

Mol et al. (2008) støtter argumentene om at eksponering for mange bøker er viktig for å 

fremme barnets språk og vokabular, men de understreker samtidig viktigheten av den sosiale 

interaksjonen mellom den voksne leser og barnet. I tråd med sosiokulturell læringsteori (s.12) 

vil de voksnes støtte og hjelp ved å aktivt involvere barn i samtalene over bøker gjennom 

åpne spørsmål og forklaringer, være viktig for å stimulere barnets vokabular.  
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Teksten som barnet møter i leseaktiviteter vil som regel følges av en sosial interaksjon 

mellom barnet og den voksne.  

Det vil si at barnets møte med tekst og nye ord vil varier i tråd med den sosiale konteksten. 

Det sosiale konteksten betraktes derfor som en viktig kilde for å fremme barnets vokabular 

(Mol et al., 2008). Forskerne konkluderte med at både kvantitet og kvalitet knyttet til 

boklesing er viktig for utviklingen av barns vokabular og språk (Mol et al., 2008).  

 

5.4 Oppsummering  

 
For å besvare det andre forskningsspørsmålet oppgaven, har jeg i dette kapittelet rettet 

fokuset mot ulike sammenhenger mellom dekontekstualiserte samtaler i førskolealder og 

vokabularutvikling. Studiene viser til at det er en sammenheng, og at en bevisst og aktiv bruk 

av dekontekstualiserte samtaler i førskolealder i ulike kontekster som måltid, lek og 

boklesing kan bidra til å fremme barns vokabular. Slik vi har sett, var forskerne i Home-

School studien opptatt av å identifisere spesifikke samtalesituasjoner der ”extended 

discourse” eller dekontekstualiserte samtaler oppstod i naturlige aktiviteter. De fant at ulike 

typer samtalekontekster som måltid, boklesing og lek gir gode muligheter til å invitere barn i 

kognitivt utvidende samtaler, og at slike samtaler hadde en positiv effekt på barns 

språkutvikling. Felles for alle tre samtalekontestene var at barna ble eksponert for et 

dekontekstualisert språk. Slike samtaler krever altså en forståelse utover her -og- nå og varer 

over flere turer for å bygge opp en språkstruktur som man gjør ved for eksempel fortellinger, 

forklaringer og liksom-tale.    

 

Funn peker videre på at hvor mye og hvordan foreldre samtaler med sine barn har betydning 

for utviklingen av vokabular. Forskerne finner at mengden (hvor mange ord) og kvaliteten 

(antall forskjellige, sjeldne og dekontekstualiserte ytringer) ved de voksnes språkbruk, er 

viktig for barns tilegnelse av vokabular. Små barn ser imidlertid ut til å profitterer mest på å 

bli eksponert for mange og forskjellige ord, mens dekontekstualiserte ytringer ser ut til å ha 

større betydning for eldre barnehagebarn. Studier som har sett på sammenhengen mellom 

dekontekstualisert språkbruk og barns vokabular i barnehagen finner også at barn profitterer 

på å bli eksponert for mange ord og forskjellige ord innenfor dekontekstualiserte samtaler i 

barnehagen. Slike samtaler ser videre ut til å predikerer vokabularutvikling og senere 



	  64	  

leseferdigheter. Dette tyder på at verbal input både i og utenfor hjemmet generelt er viktig for 

barns vokabularutvikling.  

 

Funn fra flere studier som er gjennomgått i kapittelet indikerer at dekontekstualiserte 

samtaler over bøker er en effektiv tilnærming for å stimulere barns vokabular. Home-School 

studien fant for eksempel at barn som i større grad ble eksponert for dekontekstualisert språk 

under boklesingsaktiviteter, skåret betydelig høyere på vokabularmål og tidlige 

leseferdigheter. Motsatt skåret barn som ikke ble eksponert for denne formen for tale lavere 

på tester som målte vokabular og tidlige leseferdigheter. Dette tyder på at voksen-barn 

samtaler over bøker representerer en viktig arena for å erfare dekontekstualisert språk, som 

igjen påvirker barnas vokabular og senere leseferdigheter.  

 

Interaktive lesestrategier, slik som dialogisk lesing, ser ut til å ha en større effekt på 

vokabular enn vanlig høytlesing. Funn peker imidlertid på at dialogbasert lesing er mer 

effektiv for små barn enn eldre barn. En årsak til dette kan være at større barn har tilegnet seg 

mer erfaring rundt bøker og er ikke like avhengig av voksenstøtte for å holde på 

oppmerksomheten når de blir presentert for nye bøker. Samlet sett tyder resultatene på at 

samtaler rundt tekst og bilder bidrar til å stimulerer barns vokabular ved at barna blant annet 

eksponeres for fortellinger, forklaringer og historier knyttet til bøkene. Boklesing byr således 

på mange muligheter for å aktivt involvere barn i meningsfulle og språkrike samtaler der de 

møter et mer abstrakt og dekontekstualisert språk. Dette gjør boklesing og 

dekontekstualiserte samtaler rundt bøkene til gode skoleforberedende aktiviteter.  
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6  Drøfting og hovedfunn  
 
Betydningen av vokabular for senere leseferdigheter et godt dokumentert i 

forskningslitteraturen (Dickinson & Tabors, 2001; Lervåg & Grøver Aukrust, 2010; NICHD, 

2005; Storch & Whitehurst, 2002). Forskning viser at det er store individuelle forskjeller i 

ordkunnskap blant jevnaldrende barnehagebarn (Hart & Risley, 1995). En rekke funn fra 

studier viser at variasjon i barns språklige miljø, både i hjem og barnehage, kan bidra med å 

kaste lys over variasjoner i ordkunnskap blant like gamle barnehagebarn. 

 

Dette kapittelet er tredelt. I lys av det første forskningsspørsmålet: Er det en sammenheng 

mellom voksnes språkbruk og barns vokabularutvikling?, innledes kapittelet med en 

presentasjon av hovedfunn knyttet til sammenhenger mellom foreldres språkbruk og barns 

vokabularutvikling. Deretter skal hovedfunn relatert til sammenhenger mellom pedagogers 

språklige input og barns vokabularutvikling drøftes og løftes fram. For å adressere oppgavens 

andre forskningsspørsmål: Er det en sammenheng mellom barns deltakelse i 

dekontekstualiserte samtaler og vokabularutvikling?, blir hovedfunn fra studier som har 

undersøkt sammenhenger mellom barns deltakelse i dekontekstualiserte samtaler og 

vokabular presentert og diskutert. Målet med dette kapittelet er å presentere hovedfunnene i 

studiene som er redegjort for i kapittel 4 og 5, samt diskutere likheter og ulikheter knyttet til 

de konklusjonene som er foretatt i studiene. Hensikten er også å forsøke å identifisere hvilke 

spesifikke aspekter ved de voksnes språkbruk som i størst grad gir vekst i barns vokabular, og 

på den måten kan bidra til å utjevne de individuelle variasjonene i ordkunnskap hos 

barnehagebarn. 

 

6.1  Sammenhengen mellom foreldres språkbruk og barns 
vokabularutvikling 
 

I dette delkapittelet skal jeg presentere og drøfte funn som har sett på sammenhenger mellom 

foreldres språkbruk og barns vokabularutvikling. Fokuset rettes deretter mot studier som har 

undersøkt sammenhenger mellom pedagogers språklige input og barns vokabularutvikling i 

neste delkapittel.  
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Et av hovedfunnene er at kvaliteten på den språklige interaksjonen mellom foreldre og barn 

spiller en kritisk rolle i barns vokabularutvikling. Funn fra flere studier (Hart & Risley, 1995; 

Hoff & Tian, 2005; Huttenlocher et al., 2010; Vaileyva & Waterfall, 2011) viser at barn som 

kommer fra høyere sosioøkonomiske lag, i større grad, enn barn fra lavere sosioøkonomiske 

lag, blir eksponert for mer variert, komplisert og utfyllende språkbruk allerede i tidlig alder. 

Små barn fra lavere sosioøkonomiske lag, har altså færre muligheter til å inngå i rike 

språklige interaksjoner med voksne og blir generelt eksponert for mindre tale (Hart & Risley, 

1995; Pan et al., 2005). Det ser også ut til at barn fra familier med høy sosioøkonomisk 

bakgrunn produserer flere ord og ytringer i språklig samhandling med mor, enn barn fra 

familier med lavere sosioøkonomisk bakgrunn (Hoff & Tian, 2005). Samtidig blir barna 

eksponert for mer spontan tale og mer boklesing, enn barn fra familier med lavere 

sosioøkonomisk bakgrunn (Vaileyva & Waterfall, 2011). Funnene indikerer også at familiens 

sosioøkonomiske status gjenspeiles i forskjeller knyttet til barns ekspressive og reseptive 

vokabular, som igjen kan bidrar med å skape individuelle forskjeller i ordkunnskap mellom 

jevnaldrende barnehagebarn og føre til en opprettholdelse av Matteus-effekten.  

Selv om det kan argumenteres for at barn fra lavere sosioøkonomiske lag blir eksponert for 

mindre tale og boklesing, som igjen påvirker barnas vokabularutvikling og senere 

leseferdigheter, påpeker likevel Home-School studien at mødre fra lav-inntektsfamilier som 

skåret høyt på støtte i vokabular og leseferdigheter, aktivt brukte det kommunale biblioteket, 

lånte bøker fra venner og familie eller kjøpte bøker på salg. Dette understreker at mødrenes 

stimulering av barnas vokabular og leseferdigheter ikke utelukkende baserte seg på aspekter 

som økonomiske ressurser og høy familieinntekt, men at det først og fremst krevde 

omsorgsgivernes tid (Dickinson & Tabors, 2001).  

 

Hovedfunn fra de presenterte studiene tyder også på at hvordan og hvor mye foreldre snakker 

med barna, har betydning for barns vokabularutvikling. Noen studier peker på kvantitative 

aspekter ved foreldrenes språkstimulering, mens andre studier peker på kvalitative aspekter.  

Pan et al. (2005) fant for eksempel i sitt utvalg av mødre med lav inntekt at barns vokabular i 

større grad var knyttet til variasjon i kvaliteten på mødrenes språkstimulering, enn til 

kvantiteten på språkstimuleringen. Disse funnene står i kontrast til det Huttenlocher et al. 

(1991) fant i sin studie, der den totale mengden av ord, i større grad enn bruk av ulike ord, 

var relatert til barns vokabularutvikling. En mulig forklaring til at studiene kom fram til ulike 

konklusjoner kan være at vokabularvekst i det store utvalget av lavinntekstmødre ble målt 

over en lengre utviklingsperiode (14-36 måneder i stedet for 14-26 måneder).  
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Det kan derfor være at mangfoldet av ord (kvalitet) spiller en større rolle i vokabularveksten 

når barn blir eldre, og at den rene mengden av ord (kvantitet) spiller en viktigere rolle når 

barn er i de innledende fasene av vokabularutviklingen. Det er også mulig at disse to studiene 

resulterte i ulike funn på bakgrunn av forskjeller i utvalgene til studiene. For eksempel kan de 

positive sammenhengene mellom kvantitet og vokabularutvikling, funnet i middelklasse-

utvalget til Huttenlocher et al. (1991), være mindre beskjedne i utvalg av lavinntektsfamilier, 

der kvaliteten på språkstimulering kan avvike i gjennomsnitt på andre signifikante måter (Pan 

et al., 2005). Som nevnt ovenfor, finner studier en rekke gjennomsnittlige forskjeller på tvers 

av sosiodemografiske-grupper når det gjelder foreldrenes språkbruk. Foreldre med høy 

sosioøkonomisk status bruker et mer mangfoldig vokabular, der språket er mer komplisert, 

variert og utfyllende, enn foreldre med lavere sosioøkonomisk status, som i større grad bruker 

et språk bestående av færre ord, kortere setninger og mindre språklige forklaringer (Hart & 

Risley, 1995). Dette indikerer at mengden input (kvantitet) og ulike typer for input (kvalitet), 

kan være påvirket av sosioøkonomiske faktorer. Studier peker også på at foreldre som 

generelt snakker mer med sine barn, også produsere flere ulike ord (Hoff & Naigles, 2002). 

Det viser at kvantitet og kvalitet er sterkt relatert til hverandre, selv om disse aspektene har 

blitt undersøkt hver for seg.  

 

Samlet sett viser funnene at det foreligger sammenhenger mellom barns vokabularutvikling, 

kvantitet og kvalitet ved foreldrenes språkstimulering og familiens sosioøkonomiske status, 

særlig mors utdanningsnivå. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at bidraget av 

familiens sosioøkonomiske status vil variere i henhold til studienes utvalg. Dersom utvalget 

inkluderer et stort antall barn fra lavinntektsfamilier, vil også sosioøkonomiske faktorer, slik 

som familieøkonomi og mors utdannelsesnivå, bidra til å forklare en større del av barns 

vokabularnivå. Motsatt, vil dette bidraget i utvalg som omfatter barn med gode 

utviklingsmuligheter fra familier med høy utdannelse og god økonomi være lite. Selv om 

studier finner sammenhenger mellom både kvantitative og kvalitative dimensjoner ved 

foreldrenes språkbruk, er det viktig å undersøke hvilken innvirkning disse språklige 

dimensjonene har på barns vokabularutvikling i et mer longitudinelt perspektiv, der det blant 

annet kontrolleres for sosioøkonomiske faktorer og barns tidligere vokabularferdigheter, 

samtidig som effekten av ulike mål på språklig input undersøkes.  
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6.1.1  Sammenhengen mellom pedagogers språklige input og barns 

vokabularutvikling  
 

I del tre av kapittel fire ble det presentert studier som har undersøkt sammenhenger mellom 

pedagogers språklige input og barns vokabularutvikling. I dette delkapittelet skal jeg drøfte 

og presentere hovedfunn som kan bidra til å kaste lys over problemstillingen.  

 

Gjennomgang av flere studier viser at den språklige kvaliteten barn erfarer i barnehagen, i 

form av voksnes språklige input, har en positiv effekt på barns sosiale, kognitive og språklige 

utvikling, både kort og lang sikt (Dickinson & Porche, 2011; Grøver Aukrust, 2008; Snow et 

al., 2007; Sylva et al., 2011; NICHD, 2000; Votruba-Drzal, 2004). Denne effekten er synlig 

også når studiene kontrollerer for barns tidligere språklige ferdigheter. På kort sikt er 

effektene nært relatert til barns vokabularutvikling. Funn peker på at de barna som ble 

eksponert for et variert input, i form av pedagogers tale til barna, hadde et betydelig høyere 

vokabular mot slutten av barnehagealder (Rydland et al., 2014) og i 1-klasse (Grøver 

Aukrust, 2008). På lengre sikt er effekten i stor grad knyttet til senere leseferdigheter, men 

også til vokabular. I denne sammenheng, viser hovedfunn fra både NICHD- studien og 

Home-School studien at barnehagekvalitet hadde en positiv effekt på barns vokabular og 

leseferdigheter oppover i skoleårene (Dickinson & Tabors, 2001; NICHD, 2000).  

Det er et interessant at både Home -School studien og NICHD-studien konkluderte med at 

det er en sammenheng mellom barnehagekvalitet og vokabularutvikling, dette fordi 

vokabular ser ut til å være en veldig sterk prediktor for senere leseferdigheter. Det er 

imidlertid sprikende evidens når det gjelder hvor stor effekt intervensjonsstudier har på 

vokabular (Grøver Aukrust, 2017). Ifølge Snow et al. (2007) har effektive 

intervensjonsprogrammer kun anslått å øke barns vokabular med omtrent 300 ord pr år. Dette 

tyder på at det er høy grad av stabilitet i barns vokabular og at dette språkdomene ser ut til å 

være vanskelig å påvirke gjennom intervensjon. Det er derfor særlig interessant at to studier 

med ulik innfallsvinkel, konkluderte med at barnehagekvalitet har en spesifikk effekt på 

barns vokabular. Hvordan kan disse sammenhengene tolkes?   

 

Studiene brukte blant annet ulike indikatorer for å måle og identifisere kvalitet i barnehagen. 

NICHD-studien brukte mer generelle indikatorer på barnehagekvalitet, slik som grad av 

sensitivitet hos pedagogene og i hvilken grad barna ble kognitivt stimulert. De så altså ikke 
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spesifikt på barnehagen som språkmiljø, slik som Home-School studien gjorde. Funn fra 

NICHD-studien viste positive sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns 

vokabularnivå i 6-klasse. Barn som ble eksponert for kognitiv og sosial støtte i barnehagen, 

hadde bedre forutsetninger for å utvikle et adekvat språk. En mulig tolkning er at vokabular i 

denne studien var en markør for den mer generelle, sosiale og kognitive støtten barna mottok 

i tidlig barnehagealder. Home-School studien tyder derimot på at det spesielt er barnehagen 

som språkmiljø som ga en økning i vokabularet. Dette ved at de voksne i barnehagen 

eksponerte barna for et variert og rikt språklig input (Dickinson & Tabors, 2000; Snow et al., 

2007).  

Et annet optimistisk hovedfunn knytter seg til at barn som erfarte god barnehagekvalitet, så i 

stor grad ut til å profitere på et godt barnehagetilbud. Dette var spesielt gjeldende for barn fra 

familier med få språklige ressurser, men som likevel utviklet et adekvat språk når de mottok 

et barnehagetilbud av høy kvalitet. Erfart kvalitet i barnehagen så også ut til å ha en 

beskyttelseseffekt fra barnehagealder og opp til 11 år. Funnene peker dermed på at god 

barnehagekvalitet, der barn blir eksponert for et variert og rikt input, kan kompensere for å 

erfare et svak språkmiljø i hjemmet og dermed bidra til utjevne de individuelle forskjellene i 

ordkunnskap blant barnehagebarn (Dickinson & Tabors, 2001; Sylva et al., 2011).  

 

Samlet sett peker resultatene fra studiene på at det er grunn til å hevde at det å erfare kvalitet i 

barnehagen, ved at barn blir eksponert for et variert, utfyllende og mangfoldig input, ser ut til 

å ha en sterk og positiv sammenheng med barns vokabularutvikling og senere skolefaglig 

læring. Det er derimot begrensninger ved studiene som kan by på feilkilder knyttet til disse 

konklusjonene. Langt de fleste studier som er presentert i oppgaven og som forsøker å kaste 

lys over sammenhenger mellom voksnes språklig input og barns vokabularutvikling, bygger 

på ulike former for korrelasjons - og regresjonsanalyser. Ved regresjonsanalyser vil forskeren 

kunne ha mulighet til å kontrollere for effekteten av ulike elementer som forventes å virke inn 

på sammenhengen mellom to variabler (Lund, 2002). Dette har noen av de presenterte 

studiene gjort når det gjelder faktorer som barns tidligere vokabularutvikling og mors 

utdanningsnivå. Slik vi så i kapittel tre, vil ikke en korrelasjon mellom to variabler, for 

eksempel, voksnes input og vokabular, nødvendigvis bety at språklig input er en forløper for 

vokabularutvikling, eller at det er en direkte sammenheng mellom disse to dimensjonene. 

Korrelasjonsstudier kombinert med et longitudinelt design, slik det forekommer i studiene,  

kan imidlertid bidra til å styrke konklusjonene, fordi de følger barns utvikling over tid.  
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Til tross for de metodiske innvendingene, peker en rekke studier i samme retning, og gir 

dermed belegg for å hevde at det foreligger sammenhenger mellom voksnes språklige input 

og barns vokabularutvikling. De overnevnte funnene har også viktige pedagogiske 

implikasjoner og fremhever betydningen av at pedagoger i barnehagen er bevisst på hvilket 

språk de benytter i samhandling med barn. Som nevnt, viser funn at barnehager med god 

kvalitet kan kompensere for et svakt utviklet språkmiljø i hjemmet. En bevisst og aktiv bruk 

av språk hos de voksne i barnehagen kan derfor være en effektiv tilnærming for å påvirke 

barns vokabular og senere leseferdigheter i positiv retning, og bidra til å gjøre en forskjell for 

barn som erfarer en mangelfull språkstimulering i hjemmet. 

 

 

6.2 Sammenhengen mellom barns deltakelse i dekontekstualiserte 

samtaler og vokabularutvikling 
 

I tråd med sosiokulturell teori, påpeker Vygotsky at mennesker er avhengig av å bruke 

språket aktivt sammen med andre for at læring og utvikling skal finne sted. Sosial interaksjon 

et dermed et viktig aspekt ved barns språklæring (Baldwin & Meyer, 2009; Rogoff, 1990) 

Gjennom voksen-barns samtaler i barnehagen får barn muligheten til å aktivt bruke språket i 

samhandling med andre voksne og barn. Flere studier har vist at kvaliteten ved voksen-barn 

samspill og i hvilken grad barn deltar i dekontekstualiserte samtaler, har betydning for barns 

tilegnelse av vokabular og senere leseferdigheter (Baldwin & Meyer, 2009; Dickinson & 

Tabors, 2001). I kapittel fem ble det presenter studier som undersøker sammenhengen 

mellom dekontekstualiserte voksen-barn samtaler og vokabularutvikling i førskolealder. I 

dette delkapittelet vil jeg først presentere og drøfte hovedfunn fra disse studiene med 

utgangspunkt i oppgavens problemstilling. Deretter blir funn basert på studier som har 

undersøkt sammenhengen mellom dekontekstualiserte samtaler over boklesing, og barns 

vokabularutvikling drøftet og løftet fram.  

 

Hovedfunn fra Home-School studien viser at varierte former for samtalekontekster som 

måltid, boklesing og lek gir gode muligheter til å invitere barn i dekontekstualiserte samtaler 

og har en positiv effekt på barns vokabularutvikling og senere leseferdigheter. Forskerne fant 

for eksempel at barns deltakelse i samtaler ved middagsbordet, som var rike på fortellinger og 

forklaringer, kunne støtte og fremme barns språkutvikling. Slike former for ”extended 
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discourse” viste positive sammenhenger knyttet til barnas vokabularnivå, lytteforståelse og 

produksjon av definisjoner. Funn fra studien tyder også på at måltidsituasjoner i barnehagen 

gir pedagoger naturlige muligheter til samtaler som kan bidra til å stimulere barns evne til å 

fortelle og forklare. Funn viste imidlertid at voksne som satt ved bordet under hele måltidet, 

deltok i betraktelig flere samtaler om dekontekstualiserte fenomener, enn voksne som gikk til 

og fra, eller som ikke satt ved bordet i det hele tatt. Betingelsene for å utvikle 

dekontekstualiserte samtaler ser videre ut til å være best når det er få samtaledeltakere. Barna 

så også ut til å benytte mer dekontekstualisert språk når de snakker med voksne enn med 

barn. Det betyr at måltider med voksne kan være en effektiv tilnærming for å støtte og 

fremme barns evne til å forklare og fortelle. Dette fordrer imidlertid at den voksne er tilstede 

under måltidet og tar seg tid til å aktivt engasjere, støtte og oppmuntre barn til å delta i 

dekontekstualiserte samtaler (Cote, 2001).  

 

Det er imidlertid viktig å være klar over at barnehagen som system ofte er lagt opp til å 

gjennomføre mange praktiske aktiviteter og rutiner i løpet av en dag. I store barnegrupper kan 

det derfor være utfordrende for pedagoger å tilrettelegge for en pedagogikk som hver dag 

tilbyr alle barn muligheten til å samtale med pedagoger i tomannshånd eller i mindre grupper. 

Det kan også være en utfordring for pedagoger å lede barna i dekontekstualiserte samtaler 

dersom den språklige aktiviteten blant barna er stor, og mange ønsker å delta. Det er likevel 

viktig at de voksne i barnehagen har en forståelse for at barns deltakelse i samtaler rike på 

ord, forklaringer og fortellinger, ser ut til å øke barns sjanser for å utvikle gode tale- og 

skriftspråklige ferdigheter som igjen kan påvirke deres senere skolefaglig læring i positiv 

retning (Tabors & Dickinson, 2001).  

 

Forskerne  i Home-School studien undersøkte også hvordan pedagogers kommunikasjonsstil 

i lek og i større grupper kunne påvirke barns vokabularutvikling. Funn viste at barn som 

deltok i dekontekstualiserte samtaler, presterte bedre på tester knyttet til vokabular og tidlige 

lese- og skriveferdigheter i slutten av barnehagealder. Under frilek var det spesielt de voksnes 

bruk av sjeldne og lavfrekvente ord som predikerte vokabularutvikling, mens den totale 

mengden av ord og ulike ord spilte en større rolle i større grupper. Forskerne fant imidlertid 

at pedagoger i større grad involverte barn som hadde et godt språklig repertoar i 

dekontekstualiserte og språkstimulerende samspill. Slike samtaleformer var mindre 

framtredende når voksne inngikk i samspill der barna hadde et svakere utviklet språk. I disse 

tilfellene så det ut til at de voksne var mer opptatt av å sikre grunnleggende forståelse fremfor 
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å utfordre og utvide barnas tenkning og evne til refleksjon (Dickinson, 2001b). Funnene 

sammenfaller med det Grøver Aukrust (2008) fant i sin studie, der pedagogene i 

samlingsstund minimerte kravene for de barna som hadde et svakere språk samt viste hensyn 

til barnas motvilje for å snakke i gruppesituasjoner. Funn fra både Home-School studien og 

studien til Grøver Aukrust ( 2008) understreker betydningen av at de voksne bruker et 

komplekst, variert og dekontekstualisert språk for å fremme og støtte barns vokabular på en 

adekvat måte. Det at funn viser tendenser til at barn med et svakt utviklet språk i mindre grad 

blir eksponert for språkstimulerende samtaler og dermed får færre sjanser til å utvikle sine 

språklige ferdigheter, er bekymringsfullt og byr på uheldige pedagogiske konsekvenser. Som 

vi har sett, er det store variasjoner i barns ordkunnskap, og disse forskjellene ser ut til å 

vedvare og forsterkes fra barnehagealder og oppover i skoleårene (Biemiller, 2005; 

Stanovich, 1986). De som har et godt utviklet språk ved skolealder, har også et godt utviklet 

språk ved inngangen til skoleporten, og disse forskjellene ser ut til å øke når barna starter på 

skolen (Hart & Risley, 1995). Dersom barnehagen skal klare å utjevne de språklige 

forskjellene mellom jevnaldrende barnehagebarn, er det viktig at voksne i barnehagen er 

bevisste på hvilke samtaleformer som i størst grad er utviklingsfremmende og kan bidra til å 

støtte barns vokabular og språklæring. Mer kunnskap og en større bevisstgjøring rundt hvilke 

språklige erfaringer i barnehagen som er betydningsfulle for barns språklæring er nødvendig 

for å sikre at alle barn blir språklig stimulert uavhengig av språknivå og de språklige 

ferdighetene de bringer med seg til barnehagen.  

De overnevnte Home-School studien gir et solid bidrag til forskningslitteraturen, fordi den 

belyser sammenhengen mellom erfart språklig kvalitet i hjem og barnehage, og utviklingen 

av barns språklige ferdigheter og senere leseforståelse. Det er likevel viktig å være 

oppmerksom på at funnene viser sammenhenger på gruppenivå. Home-School studien 

understreker også viktigheten av å rette fokuset mot mer individuelle utviklingsløp. Dette vil 

bidra til å nyansere bilde av hvilke faktorer som påvirker det enkelte barns utvikling og 

skolefaglig læring samt identifisere hvilke ulike språklige, kognitive og motivasjonelle 

faktorer som bidrar til at barn profiterer på de språklige ressursene de har tilgang på i både 

hjem og barnehage (Dickinson & Tabors, 2001).  

 

Det foreligger også studier som har fulgt barna over en kortere tidsperiode og som har vært 

opptatt av å undersøke sammenhenger mellom barns deltakelse i dekontekstualiserte 

samtaleformer og vokabularutvikling (Grøver Aukrust, 2007; Grøver Aukrust & Rydland, 

2011; Rowe, 2012).  
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Funn i studien til Rowe (2012) viste signifikante sammenhenger mellom mengden av ord og 

mengden av ulike ord og dekontekstualiserte ytringer barn ble eksponert for og 

vokabularutvikling. Mer spesifikt viste resultatene at den totale mengden språklig input 

hadde størst betydning for vokabular i barnets andre leveår, bruk av ulike og sjeldne ord, var i 

størst grad relatert til barns vokabular i deres tredje leveår, mens dekontekstualiserte ytringer 

hadde størst betydning for barnas vokabularutvikling ved fire årsalderen. Disse 

sammenhengende var signifikante også når forskerne kontrollerte for foreldrenes utdannelse, 

barnets tidligere vokabularutvikling og den totale mengden av foreldrenes språklige input, 

noe som tyder på at dekontekstualiserte samtaler har effekt på barns vokabular også når det 

tas hensyn til foreldrenes utdanningsnivå og barns ulike språklige forutsetninger når de starter 

i barnehagen.  

 

Selv om studien har fokusert på foreldre-barn samspill, har funnene pedagogiske 

implikasjoner som kan overføres til barnehagekontekst. I barnehagen foreligger det flere 

samspillsituasjoner mellom voksne og barn som kan fungere som stilas for barns 

vokabularutvikling. For eksempel kan voksenledet samlingsstund danne et godt utgangspunkt 

for språklig samspill der pedagoger får muligheten til å eksponere barna for 

dekontekstualiserte samtaler samt utvide barnas ytringer til fenomener og temaer utenfor her-

og-nå. Funn fra studier som har undersøkt forholdet mellom barns vokabular og voksnes bruk 

av dekontekstualisert tale i samlingsstund, viser at barna som ble eksponert for et rikt, variert 

og dekontekstualisert språk, presterte bedre på tester som målte reseptivt vokabular (PPVT) 

og orddefinisjoner i 1-klasse, enn barn som i mindre grad erfarte slike samtaleformer (Grøver 

Aukrust, 2007; Grøver Aukrust & Rydland, 2011).  

 

Selv om barnehagen representerer en viktig arena for å fremme barns vokabular gjennom 

dekontekstualiserte samtaler, er ikke målet nødvendigvis å gjøre all språklig samhandling 

mellom voksne og barn til kognitivt utvidende. Funn viser at dekontekstualiserte ytringer ser 

ut til å ha størst betydning for barns vokabular ved fire årsalderen (Rowe, 2012). Deltakelse i 

dekontekstualiserte samtaler fordrer en rekke språklige ferdigheter, og krever mye av barns 

kognitive kapasitet (Dickinson & Tabors, 2001). Dette  kan spesielt være utfordrende for små 

barn som raskt kan bli slitne og utålmodige, noe som igjen kan påvirke deres motivasjon og 

mestringsfølelse. Fokuset bør muligens heller rettes mot hvordan pedagoger kan bygge på 

dekontekstualiserte samtaler for å mest mulig tilrettelegge for språkutvikling og senere 

leseferdigheter hos det enkelte barnet. 
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6.2.1  Sammenhengen mellom dekontekstualiserte samtaler over boklesing 

og barns vokabularutvikling 
 
   
I del tre av kapittel fem ble det presentert studier som har sett nærmere på dekontekstualisert 

språkbruk og boklesing. I dette delkapittel skal jeg først presentere funn fra Home-School 

studien som har undersøkt sammenhengen mellom dekontekstualiserte samtaler over 

boklesing og barns vokabularutvikling. Deretter skal funn relatert til ulike former for 

boklesing presenteres og drøftes med utgangspunkt i problemstillingen.  

 

Funn fra studier viser positive sammenhenger mellom dekontekstualiserte former for 

boklesing, barns vokabular og senere leseforståelse (DeTemple, 2001). De peker videre på at 

dekontekstualiserte samtaler over bøker er en effektiv tilnærming for å fremme barn 

vokabular og språklæring (Dickinson & Porche, 2011). Et viktig funn i Home-School studien 

var at mødre som benyttet et dekontekstualisert språk, som befinner seg utenfor den 

umiddelbare konteksten, hadde større positiv effekt på barnas vokabular og tidlige 

leseferdigheter, sammenlignet med mødre som brukte et mer ”her og nå-språk”. Forskerne 

undersøkte også boklesingssituasjoner i barnehagen. Funnene viste store variasjoner i 

hvordan pedagoger utførte boklesingsaktiviteter. Variasjonen spredte seg fra de tilfeller der 

pedagoger brukte mye tid på boklesing samt effektive lesestrategier, til pedagoger som 

generelt benyttet lite tid på lesing og mindre effektive strategier under boklesing. Dette 

sammenfaller med funn fra andre studier som viser at de voksne i barnehagen i liten grad 

involverte barna i dekontekstualiserte samtaler (Dickinson et al., 2008; Turnbull et al, 2009). 

Funnene understreker viktigheten av pedagoger vet hvilke strategier og tilnærming som er 

effektive under boklesing og som kan bidra til å understøtte barns vokabular og senere 

leseferdigheter.   

 
Dialogisk lesing er et eksempel på en slik boklesingsstrategi som kan være et godt 

utgangspunkt for å engasjere barn i dekontekstualiserte samtaler, der barn får muligheten til å 

lære nye ord, samt knytte innholdet til egne erfaringer. Funn peker på at slike interaktive 

lesestrategier, som innebærer språklig samspill mellom barn og voksne, har større effekt på 

barns ekspressive vokabular enn vanlig høytlesing. Et annet funn knytter seg til at dialogisk 

lesing gir ulik effekt på barns vokabular. Det ser ut til at små barn, i større grad enn eldre 

barn, profitterer på å bli eksponert for dialogpreget lesing. 
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I tråd med Rogoff sitt begrep om veiledet deltakelse, kan interaktiv boklesing by på 

muligheter der den voksne oppmerksomt deler barnet interesse for objekter og tekst i bøkene, 

samt støtter og utvider språket med nye ord og begreper som er tilpasset barnets 

utviklingsnivå. Forskning peker på at leseaktiviteter der den voksne aktivt involverer barna i 

lesingen, ved å benytte engasjerende teknikker (som å stille spørsmål til teksten eller ved å 

oppmuntre barnet til å bidra med egne fortellinger og forklaringer) gir barna større 

språkutbytte, enn leseaktiviterer der barna inntar en mer passiv rolle (DeTemple, 2001; 

Hargrave & Sénéchal, 2000; Shanahan & Lonigan, 2010). Dialogisk lesing bygger imidlertid 

på prinsipper som krever at de voksne i barnehagen følger barnet tett, er sensitiv ovenfor 

barnets behov samt overvåker barnets forståelse under lesingen (Whitehurst et al., 1988). 

Dette krever altså mye voksenstøtte, og kan legge begrensninger på hvor stor lesegruppen i 

barnehagen kan være. Spesielt utfordrende kan dette være i forbindelse med mindre barn. 

Evnen til å holde konsentrasjonen og oppmerksomheten kan være noe mindre hos en gruppe 

med treåringer, enn en gruppe med femåringer. Dette kan være en av grunnene til at studier 

ofte har utført dialogbaserte treningsprogrammer som dette i relativt små grupper. 

 

I barnehagen kan det imidlertid være utfordrende for voksne å engasjere en stor barnegruppe 

i dialogbaserte samtaler, som både skal være kognitivt utfordrende og forståelig. Barn har 

naturligvis ulike erfaringer med boklesing og ulike språklige forutsetninger når kommer til 

barnehagen. Det betyr at barn kan ha ulike behov for voksenstøtte i møte med ukjente og 

lavfrekvente ord under boklesing. Noen barn vil for eksempel ha behov for mange 

forklaringer knyttet til ukjente ord og begreper, mens andre vil trenge færre forklaringer. 

Dette fordrer at pedagoger er bevisste på gruppesammensetningene, og at disse ikke er 

tilfeldige, men snarere et gjennomtenkt resultat av refleksjon rundt hvordan organiseringen 

av barna kan tilpasses barnas språklige nivå. Selv om studier peker på at dialogisk lesing ser 

ut til å ha større effekt enn vanlig høytlesing , er det fortsatt behov for flere studier som 

undersøker hvordan effekten av dialogisk lesing skiller seg fra  den effekten ”vanlig” 

høytlesing har på vokabular. Det er også behov for flere studier som undersøker 

overføringseffekten fra dialogisk lesing via ordforståelse til senere leseferdigheter. I tillegg 

trenger vi studier som undersøker om treningseffektene av interaktiv lesing i barnehagen 

vedvarer oppover i skoleårene.  
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6.3 Pedagogiske implikasjoner og videre forskningsbehov 
 
 

6.3.1 Pedagogiske implikasjoner for barnehagen  

 
Målet og ambisjonen med denne oppgaven har vært å undersøke om det er en sammenheng  

mellom voksnes språkbruk og barns vokabularutvikling i førskolealder. Studier som er 

presentert i oppgaven indikerer at det foreligger sammenhenger mellom voksnes språkbruk 

og barns vokabularutvikling. Disse positive sammenhengene gir viktige pedagogiske 

implikasjoner. Forskningsfunn peker på at voksne som benytter et rikt, komplekst og variert 

språk i interaksjoner med barn, har gode muligheter til å fremme barns vokabular og senere 

leseferdigheter. Det er derfor viktig at de voksne i barnehagen er oppmerksomme på hvilket 

språk de eksponerer barna for i språklige samspill. Home-School studien har vist at 

dekontekstualiserte samtaler er utviklingsfremmende for barns vokabular og senere 

leseforståelse. Slike samtaler ser ut til å by på mange muligheter for å eksponere barn for et 

variert og rikt språkmiljø der barn kan høre sjeldne og avanserte ord, og på den måten utvikle 

sitt vokabular (Dickinson & Tabors, 2001). Sjeldne ord utvikles best i språklig interaksjoner, 

der den voksne går foran og tilbyr pragmatisk støtte i møte med slike ord (Weizman & Snow, 

2001). Pedagoger i barnehagen bør derfor etterstrebe å støtte barns ordlæring ved benytte et 

adekvat språk som tilpasses til det enkelte barns utviklingsnivå og forståelse. Slik vi har sett, 

viser studier at barnehagekvalitet ser ut til å ha større betydning enn skolens opplæring, i 

henhold til å forberede barna på senere skolefaglig læring. Skolen ser altså ikke ut til klare å 

redusere de store individuelle forskjellene i ordkunnskap blant jevnaldrende barn som viser 

seg ved slutten av barnehagealder. Dette bekrefter barnehagens viktige rolle som 

læringsarena før skolestart, og indikerer at vi må fortsette å anse barnehagen som et godt 

pedagogisk tilbud som kan stimulere barns språk og forberede dem på senere skolegang.  

 

Bruk av kognitivt utfordrende samtaler i barnehagen kan være et effektiv tiltak for å fremme 

barns språk og slik utgjøre en forskjell for barns senere leseferdigheter i skolen.  

Ved å stille barna utfordrende og utforskende spørsmål, og invitere dem til å snakke om egne 

opplevelser, erfaringer og fenomener ut over her-og-nå situasjoner, kan voksne støtte barns 

vokabular og språklæring, både på kort og lang sikt (Dickinson & Tabors, 2001).  
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Viktige fokusområder for voksne i barnehagen kan derfor være å utvikle større bevissthet 

rundt bruk av dekontekstualiserte samtaler med barn, samt kontinuerlig reflektere over i 

hvilken grad barna blir språklig utfordret og har noe å strekke seg etter, samtidig som nivået 

ikke legges for høyt. For å skape en slik balansegang i språklæringen, er det viktig at 

pedagogene er oppmerksomme og sensitive overfor barnas behov og mestringsnivå samt har 

tilstrekkelig kunnskap om det enkelte barns språklige forutsetninger, erfaringer og forståelse. 

En større bevissthet omkring dekontekstualiserte samtaler og hvilke betydning slike 

samtaleformer har for barns vokabular og senere leseforståelse, kan føre til at pedagoger blir 

mer sensitive og responsive ovenfor muligheten til å involvere barn i dekontekstualiserte 

samtaler rike på ord, fortellinger og forklaringer.  

 

Studier har også pekt på at boklesing har en positiv effekt på barns vokabular ((DeTemple, 

2001; Dickinson & Porche, 2011; Hargrave & Sénéchal, 2000). Det er derfor viktig at lesing 

inngår som en naturlig del av barnehagehverdagen. En anbefaling kan være å innføre faste, 

daglige leseaktiviteter der alle barn får muligheten til å delta i samtaler rundt bøker og tekst. 

Funnene indikerer også det er viktig å ha fokus på hvordan leteaktivitetene utføres. Dialogisk 

lesing er en leseteknikk med et interaktivt fokus, der barnet aktivt deltar i lesingen. Denne 

formen for lesing kan danne en god ramme for å engasjere barn i dekontekstualiserte samtaler 

om fenomener og tekst utover den umiddelbare konteksten. Dialogisk lesing har vist seg å ha 

større effekt på barns vokabular enn vanlig lesing (Hargrave & Sénéchal, 2000; Shanahan & 

Lonigan, 2010) og bør følgelig utnyttes i barnehagen. For at interaktive leseaktiviteter skal 

være mulig å gjennomføre i praksis, kan det være nødvendig at barnegruppen ikke er for stor. 

Det er også viktig at voksne tilpasser lesingen til det språklige nivået barnet befinner seg på. 

Differensierte lesegrupper kan muligens være en god strategi for å gjennomføre dette på en 

god måte.  

 
Jeg har tidligere  i oppgaven (s. 2 i ) vist til Gjems (2014) sin studie, som viser at begrepene 

”språk”, ”språktilegnelse”, ”fonologisk bevissthet” og ”språk som redskap i lesing” ikke er 

inkludert i fagplanen i pedagogikk for barnehagelærerutdanningen. Dette kan tyde på at man 

ikke har eller har hatt stort nok fokus på barnehagelærernes betydning for barn 

språkutvikling. Studier har også vist at pedagoger i barnehagen ikke har tilstrekkelig 

kunnskap om hvilke tidlige språklige erfaringer som har betydning for barns senere skrive -

og leseferdigheter (Dickinson, 2001b).  



	  78	  

Barnehagelærerutdanningen representerer derfor en viktig arena for å opplyse og bevisstgjøre 

fremtidens pedagoger på hvilke språklige erfaringer som er særlig fordelaktig for barns 

språklæring samt hvordan den enkelte barnehage kan tilrettelegge for språkstimulerende 

aktiviteter. Barnehageutdanningen gir videre muligheten til å spre kunnskap om at et rikt 

språkmiljø i barnehagen, der barn blir eksponert for varierte og dekontekstualiserte samtaler, 

kan bidra til å utgjøre en forskjell for barns leseforståelse og læringsutbytte. 

 
 
6.3.2 Videre forskningsbehov  
 
 
Arbeidet med denne oppgaven har avdekket noen interessante retninger for ny forskning. På 

bakgrunn av det vi vet i dag om forskjeller på tvers av sosiodemografiske grupper, er det 

nødvendig med mer kunnskap om hvilke språklige erfaringer og ferdigheter som fremmer 

vokabular og språk for hvilke grupper av barn og under hvilke betingelser. Det er også slik at 

noen samtaler kan være mer kognitivt utvidende enn andre når det gjelder hvilke spørsmål, 

tema og språkbruk de voksne benytter. Videre forskning kan rette blikket mot å avdekke om 

det finnes ulike kvalitetsforskjeller i henhold til hvilke former for språkbruk voksne utvider 

barnas tenkning med og i hvilken grad de voksnes språkbruk fører til at samtalene blir 

kognitivt utvidende for de barna det gjelder. For å undersøke om de voksne lykkes med å 

utfordre barna kognitivt, kan det være nødvendig å se nærmere på barnas innspill og bidrag i 

samtalene. 

 

Fagområdet har videre behov for flere studier som ser på overføringseffekten fra dialogisk 

lesing, via ordkunnskap og til senere leseforståelse samt overføringseffekten av lærte ord til 

nye og ukjente ord. Det er også behov for studier som undersøker om og i hvilken grad 

effekten av å eksponeres for dialogisk lesing i barnehagen vedvarer når barna begynner på 

skolen.  
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6.4  Avsluttende kommentarer 
 
 
 
Som nevnt innledningsvis, strever mange barn og unge med å oppnå adekvate lese-og 

skriveferdigheter etter 10 år i grunnskolen. Samtidig peker forskning på at frafallet i 

videregående skole er stort (Kunnskapsdepartementet, 2006) St.meld. nr.16 …og ingen stod 

igjen. Tidlig innsats for livslang læring, ble lansert i 2006 og understreker behovet for tidlig 

innsats (Kunnskapsdepartementet, 2006). Dette baseres på at de tidlige barneårene er viktig 

for å tilegne seg språk og legger grunnlaget for senere lese-og skriveferdigheter. I 

forskningslitteraturen er det et kjent fenomen at vokabular spiller en kritisk rolle for senere 

leseforståelse (Dickinson & Tabors, 2001; Lervåg & Grøver Aukrust, 2010; NICHD, 2005). 

Barn som har et godt utviklet vokabular i tidlig alder, ser ut til å ha en klar fordel når de 

begynner på skolen. Dersom barnehagen skal klare å utgjøre en forskjell for barn med et 

begrenset vokabular, er det nødvendig å identifisere hvilke faktorer som påvirker 

vokabularutviklingen i førskolealder, slik at man kan iverksette pedagogiske tiltak som kan 

fremme barns vokabular og senere leseferdigheter.  

 

I denne litteraturstudien har vi sett at det foreligger sammenhenger mellom voksnes 

språkbruk og barns vokabularutvikling. Det ser ut til at voksne som benytter et komplekst, 

variert og utfyllende språk, kan påvirke barnas vokabular i positiv retning. Videre ser det ut 

til å være en sammenheng mellom barnas deltakelse i dekontekstualiserte samtaler og barns 

vokabularutvikling. Voksne bidrar til å fremme barns vokabular i barnehagealder når de 

eksponerer barna for et rikt vokabular i kontekster med mye voksenstøtte og involverer barna 

i dekontekstualiserte samtaler om temaer og fenomener som interesserer barnet, inkludert 

samtaler over bøker og tekster. Slike språklige erfaringer fremmer ulike sider ved barnets 

talespråk som spiller en viktig rolle for barns senere skolefaglige læring. Med dette som 

utgangspunkt, bør vokabulararbeid ha en sentral plass i det daglige arbeidet til barnehagen. 

Kunnskap om hvordan dette arbeidet kan gjøres kan ha stor verdi for voksne i barnehagen 

dersom denne informasjonen når ut til dem. Pedagogisk psykologisk tjeneste og andre 

ressurssentre bør derfor tilføres mer kompetanse og informasjon om hva et språkstimulerende 

språkbruk innbefatter, og hva som kjennetegner dekontekstualiserte samtaler, slik at de kan 

tilby barnehagen veiledning og støtte til å inkludere tidlig stimulering av vokabularet som en 

del av en helhetlig innsats for å styrke og fremme barns senere skolefaglig læring. 
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