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Sammendrag 
I denne undersøkelsen er et utvalg barnehagelæreres tanker og erfaring om barnehagens 

arbeid med å forebygge lese- og skrivevansker, gjennom et forebyggende språkarbeid, blitt 

undersøkt. Forebygging av lese- og skrivevansker i barnehagen er et tema som er lite belyst, 

da fokuset på dette ofte knyttes opp mot skolens arbeid. Dette er et tema det derfor er viktig å 

belyse, også fra barnehagens ståsted, da arbeidet med å forebygge slike vansker starter 

allerede i førskolealder. Barnehagen fremheves som den viktigste forebyggende arenaen for 

barn i barnehagealder (Hagtvet & Horn, 2014). Barnehagen skal gi et godt 

allmennpedagogisk tilbud til alle barn, og et tilpasset tilbud til barn som er i risikosonen eller 

har behov for ekstra støtte. Dette arbeidet er i tråd med utdanningspolitiske ambisjoner, og 

fremheves i flere stortingsmeldinger (Kunnskapsdepartementet, 2016; Hagtvet & Horn, 2014, 

s. 564).  

 

Sentralt for undersøkelsens tema presenteres teori knyttet til barns språkutvikling, 

språkstimulering, kartlegging, lese- og skriveutvikling, sammenhengen mellom språk-, lese- 

og skriveutvikling, forebygging og forskning knyttet til forebygging av lese- og 

skrivevansker, med fokus på fonologisk bevissthet og vokabular. Med bakgrunn i relevant 

forskning, teori og undersøkelsens formål ble det utarbeidet følgende problemstilling: 

 

1) Hvilke tanker og erfaringer har et utvalg barnehagelærere om barnehagens arbeid 

med å forebygge lese- og skrivevansker? 

 

For å belyse og konkretisere problemstillingen ble det utformet følgende forskningsspørsmål: 

1) Kartlegger pedagogen barns språkutvikling i barnehagen og oppdager de barn 

forsinket språkutvikling? Hvordan brukes denne informasjonen i det videre arbeidet? 

2) Hvilke språkområder vektlegger pedagogen som viktige områder i barnehagens 

forebyggende språkarbeid?  

 

Undersøkelsens problemstilling og forskningsspørsmål besvares ved bruk av kvalitativt 

forskningsintervju som metode, i et deskriptivt og ikke-eksperimentelt design. Utvalget 

bestod av fem informanter, alle utdannet barnehagelærere. Hermeneutikk ble valgt som 

undersøkelsens vitenskapsteoretiske tilnærming. Resultatene som kom frem gjennom 

intervjuene er tolket og analysert i lys av denne tilnærmingen, som analyserer undersøkelsens 
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funn gjennom en vekselvirkning mellom helhet og del (Wormnæs, 2005; Dalen, 2013). 

Resultatene er analysert ved hjelp av analyseprogrammet Nvivo, hvor koding av materialet 

og tolkning av disse kodene som del og helhet var sentralt. I oppgavens siste del blir 

undersøkelsens funn presentert, før disse funnene blir drøftet i lys av relevant teori.  

Resultatene viser at informantene jobber bredt og variert med barns språkutvikling og 

språkstimulering. Språk har et stor plass i barnehagenes faglige diskusjoner og pedagogiske 

arbeid. Forebygging derimot, og da forebygging av lese- og skrivevansker, har lite eller ingen 

plass i barnehagens faglige diskusjoner og språkplaner. Informantene forteller at de jobber 

med språkarbeid som de vet kan forebygge for eventuelle vansker, men det er ikke en bevisst 

holdning og et bevisst mål. Målet er ikke at arbeidet de gjennomfører skal forebygge slike 

vansker. Gjennom bruk av kartlegging og fokuset på et allsidig språkmiljø, med fokus på 

arbeid knyttet til fonologisk bevissthet og vokabular, bidrar informantene likevel til å gi barn 

en viktig grunnpakke i den begynnende lese- og skriveopplæringen. Tilslutt i oppgaven vil 

undersøkelsens avsluttende refleksjoner presenteres som en avsluttende oppsummering av 

undersøkelsen.  
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1 . Innledning 
Det stilles stadig høyere krav til lese- og skriveferdigheter, men mange strever med å oppnå 

disse ferdighetene (Lyster 2011, s. 11). Å streve med lese- og skriveferdigheter kan påvirke 

flere sider ved livet, og føre til problemer med å fungere optimalt i samfunnet. Det kan føre 

til vansker knyttet til læring, yrkesliv, og gå ut over selvrealisering, selvbilde og gi en følelse 

av å ikke strekke til (Klinkenberg, 2016). I dag mottar vi informasjon som krever 

leseferdigheter og evnen til å kode skrift til muntlig tale, og motsatt, noe som tilsier at det 

stilles store krav til lese- og skriveferdighetene. Utviklingen av disse ferdighetene, og 

mulighetene for å forebygge slike vansker er derfor er viktig tema å belyse (Lyster, 2011, s. 

12).  

  

I 2014 arrangerte regjeringen et toppmøter om lese- og skrivevansker, hvor Erna Solberg 

viste til tall om at oppimot 20% av elever i skolen har lese- og skrivevansker, og hun la vekt 

på betydningen av tidlig innsats og forebygging (Regjeringen, 2014). Forebygging og tidlig 

innsats innebærer å sette i gang tiltak så fort barnets vansker eller behov oppdages. Samtidig 

innebærer det å gi alle barn et godt barnehagetilbud (Hagtvet & Horn, 2014, s.564). Det 

finnes ikke et enkelt svar på hvorfor noen utvikler lese- og skrivevansker eller hva som skal 

til for å forebygge dette, men systematisk språkarbeid er viktig og vil bidra til å forebygge en 

mulig utvikling av vanskene (Utdanningsdirektoratet, 2009; Statped, 2016). Forebygging er 

derfor en viktig side ved arbeid knyttet til lese- og skriveopplæringen fra førskolealder, da det 

er viktig å arbeidet for at færrest mulig får slike vansker. Det handler om å forsterke positive 

ferdigheter hos miljø og barn, samtidig som man forhindrer negativ utvikling (Hagtvet & 

Horn, 2014, s. 564).  

 

Når det kommer til forebygging av lese- og skrivevansker vektlegger Lesesenteret (2014a) tre 

områder: 

- Tidlig språkstimulering 

- Tidlig observasjon og kartlegging 

- Tidlig hjelp 

 

Tidlig og god språkstimulering i førskolealder gir et godt utgangspunkt for senere lese- og 

skriveopplæring (Kunnskapsdepartementet, 2016, s.44.). Kartlegging og observasjon er her 

viktige forebyggende tiltak, og tidlig kartlegging av barns språkutvikling er avgjørende for å 
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undersøke og følge med på barns språkutvikling. Å vite hva barnet mestrer og ikke gir et godt 

grunnlag for å sette inn tiltak dersom det er behov for det (Lesesenteret, 2014a; Gjems, 

2010).  

 

Barns språkferdigheter ved skolestart varierer, og barn som begynner på skolen med et godt 

utviklet språk vil få et bedre utbytte av opplæringstilbudet (Aukrust, 2005, s. 4). Ved å tidlig 

stimulere den språklige bevisstheten vil barn få gode forutsetninger for møtet med lese- og 

skriveopplæringen. Forskning hevder derfor at barnehagen er en arena som kan bidra til å 

forebygge lese- og skrivevansker, gjennom språkstimulering og rollen de har i barnets 

språkutvikling (Hagtvet, 2015, s.25). Rammeplanen for barnehagen - innhold og oppgaver 

understreker viktigheten av barnehagens arbeid med barns språkutvikling. Den forklarer at 

barnehagen skal gi alle barn god språkstimulering i hverdagen, hvor alle får delta i aktiviteter 

som fremmer en helhetlig språkutvikling (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 23). I dag 

tilbringer 91% av barn i alderen 1-5år store deler av dagen i barnehagen (Statistisk 

sentralbyrå, 2018). Barnehagens kvalitet har derfor stor betydning for barns språkutvikling. 

Barnehagen er en av de viktigste arenaen for språkstimulering gjennom et tilrettelagt 

språkmiljø, og det er derfor viktig å rette oppmerksomheten mot barnehagen som 

læringsarena, og deres miljø for språkutvikling (Kunnskapsdepartementet 2008a, s.24) 

 
1.1  Bakgrunn for valg av tema 
Det overordnede temaet for undersøkelsen er forebygging av lese- og skrivevansker i 

barnehagen, med fokus på fonologisk bevissthet og vokabular. Bakgrunnen for valg av tema 

ligger i interessen for språkstimulering i barnehagen i et forebyggende perspektiv, og 

viktigheten av dette arbeidet. De siste årene har det vært økt fokus på barnehagen som 

læringsarena, og læring og utvikling har blitt viktige områder. Å støtte barns språkutvikling 

er en av barnehagens kjerneoppgaver, da barnehagen har blitt en arena for språkstimulering 

hvor Rammeplanen legger føringer for hva barn skal lære (Kunnskapsdepartementet, 2006, 

s.34). Høsten 2017, ble det innført en revidert utgave av rammeplan, men i denne oppgaven 

vil den gamle rammeplan ha størst plass, da det er denne rammeplanen intervjuguiden og 

informantenes uttalelser henviser til.  

 

Barnehagen har ansvar for å oppdage barn med særskilte behov og forebygge vansker 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 18). Dette får betydning for pedagogens rolle knyttet til 
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kunnskap om hvordan språk tilegnes og læres, hvordan ulike vansker forebygges og hvilke 

tiltak som bør settes inn ved ulike vansker. Et godt tilrettelagt pedagogisk tilbud kan i seg 

selv være forebyggende (Buli-Holmberg, 2012, s.71). Barnehagen kan tidlig i 

utviklingsprosessen komme inn med tiltak, og har derfor en viktig rolle i det forebyggende 

arbeidet. Lese- og skrivevansker er en genetisk vanske, men miljøet påvirker hvorvidt genene 

får utvikle seg til å bli en vanske eller ikke (Hulme & Snowling, 2009, s. 170). 

Barnehagemiljøet kan derfor være med å påvirke hvor alvorlig vansker kan bli (Elliot & 

Grigorenko, 2014, s 115; Rose, 2009). Hvilke tanker og erfaringer barnehagelærerne har om 

barnehagens forebyggende språkarbeid, med fokus på forebygging av lese- og skrivevansker, 

er derfor et spennende og viktig tema å dykke dypere ned i (Buli-Holmberg, 2012). 

Fonologisk bevissthet og vokabular ble valgt som fokuserende språkområder innenfor 

forebyggende arbeid, for å begrense oppgavens omfang og skape mer dybde. Aukrust (2005, 

s. 25) forklarer at fonologisk bevissthet og vokabular er de viktigste språklige ferdighetene 

for lese- og skriveutviklingen, og at disse ferdighetene påvirker hverandre. Å fokusere 

oppgaven rundt arbeidet med disse områdene vil dermed være i tråd med denne forskningen, 

noe jeg vil komme tilbake til senere. 

 

1.2. Problemstilling og forskningsspørsmål 
Under arbeidet med å utforme oppgavens problemstilling ble det gjort noen valg og 

avgrensninger. Formålet med undersøkelsen var å få innsikt i om, og hvordan, barnehagen 

arbeider med å forebygge lese- og skrivevansker, og hvilke tanker pedagogene har om dette 

arbeidet. Dette ledet til følgende problemstilling:  

 

1) Hvilke tanker og erfaringer har et utvalg barnehagelærere om barnehagens arbeid 

med å forebygge lese- og skrivevansker? 

 

For å belyse og konkretisere problemstillingen ble det utformet følgende forskningsspørsmål: 

 

1) Kartlegger pedagogen barns språkutvikling i barnehagen og oppdager de barn 

forsinket språkutvikling? Hvordan brukes denne informasjonen i det videre arbeidet? 

2) Hvilke språkområder vektlegger pedagogen som viktige områder i barnehagens 

forebyggende språkarbeid?  
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1.3. Oppgavens oppbygning og struktur 
I dette kapitelet har bakgrunnen for valg av undersøkelsens tema, problemstilling og 

forskningsspørsmål blitt presentert. 

 

I neste kapittel, kapittel 2, vil det bli presentert et utvalg teori og tidligere forskning på feltet. 

Her vil det handle om barns språkutvikling, språkstimulering, kartlegging, hvem som er i 

risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker og hva disse vanskene kan innebære. Det vil 

bli redegjort for lese- og skriveutviklingen, lese- og skrivevansker, forebygging av lese- og 

skrivevansker, noen offentlige retningslinjer barnehagen må forholde seg til og forskning 

knyttet til fonologisk bevissthet og vokabular.  

 

I kapittel 3 blir undersøkelsens metode redegjort for. Her vil intervju- og analyseprosessen stå 

sentralt, samt undersøkelsens validitet og forskningsetiske hensyn.  

 

I kapittel 4 presenteres undersøkelsens resultater og funn. Her blir hovedfunnene fra 

intervjuene analysert.  

 

I kapittel 5 vil funnene gjort i undersøkelsen drøftes og redegjøres for i lys av relevant teori.  

 

Tilslutt avsluttes oppgaven med en oppsummering gjennom avsluttende refleksjoner i kapittel 

6.  
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2 . Teori 
I dette kapittel vil undersøkelsens teoretiske grunnlag bli presentert. Først vil barns 

språkutvikling redegjøres for, da det er viktig kunnskap å kjenne til for å på best mulig måte 

kunne støtte utviklingen. Deretter vil teori om språkstimulering presenteres, før kartlegging 

og kartleggingsverktøyet TRAS presenteres. Etter dette vil lese- og skriveutviklingen kort 

beskrives, før sammenhengen mellom språk-, lese- og skriveutviklingen forklares. Tilslutt i 

kapittelet vil teori knyttet til lese- og skrivevansker og dysleksi kort forklares, før 

forebygging, med fokus på fonologisk bevissthet og vokabular gjøres rede for. 

 

2.1. Barns språkutvikling 
For at barnehagens personal skal kunne støtte barns språkutvikling er det viktig at de har 

kunnskap om den generelle språkutviklingen. Barns språkutvikling i barnehagealder, fra 1-

6år, vil nå kort gjøres rede for. Høigård, Mjør og Hoel (2009, s. 13) deler barns 

språkutvikling i tre faser. Her vil kun de to første fasene presenteres, da oppgaven omhandler 

barnehagealder, og den tredje fasen er fra barnet er 6-9år (Høigård, Mjør & Hoel, 2009). 

 

2.1.1 Den første fasen 
Den første fasen i språkutviklingen handler om det grunnleggende systemet i språket, som 

foregår i 1-3årsalderen (Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s. 13). Før barnet er 1år vil gester, 

lyder og ansiktsuttrykk være barnets språk, før det litt etter litt oppdager språkets system 

(Høigård, Mjør & Hoel, 2009). I 1-2årsalderen utvikles enkle ett- og toordsytringer, barnet 

har glede av enkle rim og regler, og er i en ”ordspurt” periode, men det bruker fortsatt 

kroppsspråk for å gjøre seg forstått (Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s. 13; Aasgaard, 2013, s. 

53). Selv om barnet i starten av fasen ikke evner å sette ord på og forklare alle behov, forstår 

det mer enn det gir uttrykk for (Aasgaard, 2013, s. 53). Frem til 2årsalderen er språket et 

middel for kommunikasjon, da forståelsen for språkets formside kommer senere (Hagtvet, 

2015, s. 67). I 3årsalderen lærer barn å ta i bruk hovedreglene for bøying av ord, og lærer å 

sette sammen ord til korte setninger. De har glede av enkle rim, sanger og regler med 

bevegelser, bøker med bilder og enkel tekst (Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s. 13;  Aasgaard, 

2013, s. 53). Barnets uttale vokser, og de fleste lydene i språket kommer på plass. I 

3årsalderen har de fleste lært hovedtrekkene i morsmålet, og kan snakke om språket, klappe 

stavelser og finne førstelyd (Hagtvet, 2015, s. 67; Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s. 14). 
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2.1.2. Den andre fasen 
Språkutviklingens andre fase er fasen for forbedring, stabilisering og ordforråd, som foregår i 

4-6årsalderen (Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s. 14). I 3-4 årsalderen utvikler barnet en dypere 

språkforståelse, hvor det kan sette ord på følelser, behov og tanker. Ordforrådet øker kraftig, 

opp mot 2-3000 ord mot slutten av 5årsalderen, avhengig av språkmiljøet barnet vokser opp i 

(Aasgaard, 2013, s.57; Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s. 14). Barnet utvikler et funksjonelt 

språk, og evner i større grad å fortelle om egne opplevelser. I 4årsalderen snakker barnet stort 

sett grammatisk riktig, forstår enkle temaer, turtakning, kan komme med relevante innspill, 

svar og spørsmål (Aasgaard, 2013, s. 57). Når barnet nærmer seg 5-6år utvikler de et godt 

ordforråd. De mestrer lengre setninger, småord, gjenfortelling av enkle historier og 

opplevelser, men å ta andres perspektiv er utfordrende (Aasgaard, 2013, s.57; Høigård, Mjør 

& Hoel, 2009, s. 14). Språklyder og konsonantgrupper kommer på plass, men noen kan streve 

med enkelte lyder (Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s. 14; Aasgaard, 2013, s. 61). Ved å snakke 

med barna om språkets oppbygning i en lekpreget kontekst, vil de gradvis utvikle en 

forståelse for at man kan dele talespråket i segmenter som ord, stavelser, rim og språklyder 

(Hagtvet, 2015, s. 67).  

 

2.2. Språkstimulering 
I samspill med andre utvikler barnet sitt språk (Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s. 25). I St.meld. 

23 (Kunnskapsdepartementet, 2008a) knyttes språkstimulering til tidlig innsats. Det 

understrekes at god og tidlig språkstimulering vil gi barn redskapene de trenger for å delta 

aktivt i fellesskapet. Gjennom å uttrykke seg, forstå og lære å lære, legges et godt grunnlag 

for den videre utviklingen av talespråk, skriftspråk og leseforståelse (Høigård, Mjør & Hoel, 

2009, s. 4; Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 35; Kunnskapsdepartementet 2008a, s. 17). 

Departementene vurderer på bakgrunn av dette at barnehagen er den best egnede arenaen for 

språkstimulering for barn i barnehagealder, da den grunnleggende utvikling av språket skjer i 

denne alderen (Kunnskapsdepartementet 2008a; Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s.4). 

Barnehagens rammeplan stiller krav til personalets kompetanse om hva god språkstimulering 

innebærer. Det handler om å møte tospråklige barn, barn med forsinket språkutvikling, og 

barn med og uten språkvansker, da kravet er å gi alle et godt språkmiljø (Høigård, Mjør & 

Hoel, 2009, s.7; Utdanningsdirektoratet, 2017; Kunnskapsdepartementet, 2011). Et godt 

språkmiljø kjennetegnes av rike opplevelser, samvær og samtaler. Barns læring og utvikling 

foregår gjennom hverdagssituasjoner, voksenstyrte aktiviteter og lek, og det er viktig at 
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barnehagen tilbyr et språkmiljø med høy kvalitet under aktiviteter som blant annet 

språkgrupper, lekegrupper, samlingsstund, samtaler og høytlesning (Høigård, Mjør & Hoel, 

2009, s.7; Kunnskapsdepartementet, 2016). Høigård, Mjør og Hoel (2009) beskriver fem 

aktiviteter som viser å gi barns språkutvikling god effekt: høytlesning og fortelling, 

utforsking av skriftspråket, lek, sang, dikt, regler og rim, og gode samtaler. 

Språkstimuleringen har en sentral plass i alle rammeplanens fagområder, og barnehagen har 

en viktig oppgave når det gjelder å bidra til å gi alle barn språklige erfaringer (Høigård, Mjør 

& Hoel, 2009, s.7; Kunnskapsdepartementet 2016, s. 45).   

 

2.2.1. Gode samtaler 
At barn skal få god språkstimulering og være i et godt språk- og læringsmiljø, betyr at de 

blant annet skal få delta i samtaler tilpasset deres nivå og interesse (Gjems, 2011; Høigård, 

Mjør & Hoel, 2009). Tilpassede samtaler er arenaer der barn kan lære og tilegne seg 

kunnskap, tekstkompetanse og språkkompetanse. Det er viktig at personalet invitere barn inn 

i samtaler, og bruker et rikt og variert ordforråd, slik at de støtter og stimulerer barnets 

utvikling og læring (Gjems, 2011, s. 46; Høigård, Mjør & Hoel, 2009; 

Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 44). Gjennom samtaler får barn erfaring med reglene for 

språket og hvordan det brukes, og de utvikler en forståelse for sosiale koder og begreper 

(Hagtvet, 2015, s. 19) 

 
2.2.2. Utforsking av skriftspråket 
Barn begynner å utforske skriftspråket allerede i førskolealder. Barnehagen har dermed en 

sentral oppgave med å la barn utforske, og få erfaring og opplevelser med symboler, 

bokstaver og skriving (Utdanningsdirektoratet, 2017; Høigård, Mjør & Hoel, 2009). 

Betegnelsen ”lekeskriving” skal støttes av barnehagens personal. Gjennom lekeskriving kan 

barn på egne premisser erfare og utforske skriftspråket med utgangspunkt i lek. Lek foregår 

på liksom, og det er mindre skummelt å gjøre feil. Lekeskrivingen blir derfor ansett som et 

stillas for skriveutviklingen, da det er motiverende og mindre farlig å utforske 

skriftspråkferdighetene gjennom lek (Hagtvet, 2015, s. 311; Kunnskapsdepartementet, 2011, 

s. 41).  
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2.2.3. Høytlesning 
Høytlesing kan skape interesse og nysgjerrighet for å utvikle lese- og skriveferdighetene, da 

bøker inviterer barna inn i skriftspråkets verden og bidrar til å utvikle begrepsforståelse 

(Kunnskapsdepartementet, 2016, s.44). Høytlesning gir barn erfaring med skriftens 

betydning, at det er skrift som blir avkodet når man leser. Gjennom skrift skapes mening med 

det som står i boka. Ved høytlesning er det viktig at barn inviteres inn i samtaler, hvor det 

snakkes om begreper og de kan danne seg forestillinger om hva som vil skje videre. 

Høytlesning bidrar dermed til å gi barn viktige erfaringer med skriftspråket, og kunnskap 

knyttet til språkets innhold, noe som er avgjørende for lese- og skriveutviklingen (Høigård, 

Mjør & Hoel, 2009, s. 19).  

 

2.2.4. Lek med sang, rim og regler 
Det er viktig at barn møter variert lek i samspill med andre, da lek er den viktigste 

læringsarenaen for barn, og et sentralt språkstimuleringsområde. Leken gir glede og 

livsutfoldelse, og stimulerer ulike sider ved språkutviklingen (Høigård, Mjør & Hoel 2009, s. 

42). Barna trenger nødvendigvis ikke å forstå innholdet i ordene for å oppleve glede over 

rytme, ord og bevegelser. Gjennom språkarbeid vil de få erfaring med språkets uttrykksside, 

lyder og lydkombinasjoner, som igjen skaper forståelse for språkets rytme og klang (Høigård, 

Mjør & Hoel, 2009, s.32). Å leke med språket har stor betydning for utviklingen av den 

språklige bevisstheten, hvor barnet får erfare at språket er satt sammen og bygd opp av 

setninger, ord og lyder. Dette er sentralt for at barn skal lære seg sammenhengen mellom 

bokstav og lyd, og knekke skriftspråkkoden. Arbeid og lek med rim bidrar derfor til at barn 

får utforske denne språksiden, da rim handler om at lyder av ord ligner på hverandre 

(Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s. 32). 

  
2.2.5. Skoleforberedende innhold  
I dag er det ingen føringer eller krav til hva de eldste barna i barnehagen bør eller skal lære 

før skolestart, men betydningen av naturlig sammenheng og kontinuitet i læringsprosessen og 

innholdet i overgang understrekes (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 61; 

Kunnskapsdepartementet 2011, s. 59; Aasgaard, 2013, s. 168). Selv om det ikke er lagt 

føringer på innholdet, mener regjeringen at det barna møter skal forberede dem til skolen. De 

har derfor vurdert om det bør utarbeides slike føringer i rammeplanen, hvor progresjonen 

tydeliggjøres, uten at det gis uttrykk for at barna skal oppnå konkrete mål 
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(Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 61).  Selv om barnehage og skole har ulike mandat, 

påpeker både rammeplan og skolens læreplan på betydningen av kulturell, sosiale og språklig 

kompetanse. Forholdene skal legges til rette for at det kan skapes et godt samarbeid mellom 

barnehage og skole. Barnehagens fagområder og fagene i skolen kan også ses på som 

sammenhengende, da barnehagens syv fagområder kan sammenlignes med fagene i skolen 

(Kunnskapsdepartementet, 2008b, s.13).  

 

Brenna-utvalget og MoBa-undersøkelsen gjennomførte undersøkelser på barnehagens 

innhold for de eldste barna. Brenna-utvalget skrev i sin undersøkelse en anbefaling om at 

barnehagen bør tilby et mangfoldig utvalg av aktiviteter, slik at overgangen til skolen føles 

sammenhengende for barna (Kunnskapsdepartementet, 2016). MoBa-undersøkelsen hevder at 

fokus på lek med bokstaver og tall vil gi bedre lese-, skrive- og tallforståelse, og at det er 

dette det skoleforberedende innholdet bør inneholde (Engvik, Evensen, Gustavson, Fufen, 

Johansen, Lekhal, Schjølberg, Wang & Aase, 2014, s. 6). Tilslutt anbefales det at innholdet 

bør bygge på barnehagens helhetlige pedagogikk (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 61). I 

dag tilbyr de fleste barnehager et eget innhold for skolestarterne, men hva innholdet 

innebærer og hvordan det organiseres varierer (Aasgaard, 2013, s. 169).  

 

2.3. Kartlegging 
For å støtte barn i språkutviklingen, oppdage barn som har språklige utfordringer eller er i 

risikosonen for å utvikle vansker, avdekke vanskeomfang og mestringsnivå er det behov for 

kartlegging (Hagtvet, Frost & Refsahl, 2015). Vansker er ikke alltid lett å oppdage i 

hverdagssamtaler, og man må derfor bruke systematisk kartlegging (Hagtvet, Frost & 

Refsahl, 2015). Kartlegging er et verktøy som har som formål å gi informasjon om barns 

mestringsnivå på et avgrenset område, ved å systematisk undersøke et av barnets lærings-, 

kompetanse- og utviklingsområder (Gjems, 2010; Espenakk, Frost, Høigaard, Klem, 

Monstrud, Ottem, Horn, Rygvold, Engen, Helle, Kausrud, Koss & Utgård, 2007). Bruken av 

slike verktøy kan gi en oversikt over hva barnet mestrer og ikke, og gi personalet svar på om 

det er grunn til bekymring. Det gir også svar på om det er behov for å sette inn tiltak og 

hvilken støtte barnet eventuelt trenger. Kartleggingsskjemaene man benytter har 

forhåndsbestemte kategorier, og man observerer kun det som er spesifisert i skjemaet. Dette 

arbeidet er avhengig av pedagogens kompetanse, og deres vilje til å trekke inn hjelp fra andre 

instanser dersom det er aktuelt (Gjems 2010, s. 175).  
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2.3.1. TRAS 
TRAS er et kartleggingsverktøy som kartlegger språk, og brukes av de fleste barnehager i 

dag. TRAS er et observasjons- og kartleggingsverktøy for observere og vurdere barns 

språkutvikling i forhold til hva som er forventet innenfor ulike alderstrinn (Lesesenteret, 

2017b). Samtidig bidrar det til å utvikle ansattes kompetanse, knyttet til hvilke forklaringer, 

utfordringer og fremgangsmåter som påvirker barns utvikling. TRAS ble utviklet med ønsket 

om økt kunnskap om å vurdere og systematisk observere barns språkutvikling, for å kunne 

støtte det forebyggende språkarbeidet, og sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt i barnets 

utvikling (Lesesenteret, 2017b). Språkstimulering og språktiltak har best effekt når det settes 

inn tidlig, i skolen vil slike tiltak kun i begrenset form kunne kompensere for tapet av god 

språkstimulering i førskolealder (Lesesenteret, 2017b). Målet med kartleggingen og 

observasjonen er å se hvor langt barnet har kommet i utviklingen, møte barnet der det er, og 

gi de som strever med språktilegnelsen tidlig og godt hjelp (Lesesenteret, 2017b). 

Kartleggingen gjennomføres ved å observere barns språk i samspill, og resultatene brukes for 

å drøfte behov for tilrettelegging og videre observasjon eller kartlegging (Lesesenteret, 

2017b). 

 

2.3.2. Mediedebatt 
Det foregår ofte debatter om kartlegging av barns språk i barnehagen (Stangeland, 2017). 

Stangeland (2017) forklarer at Utdanningsforbundet og andre utdanningsmiljøer ofte står 

frem som negative til systematisk kartlegging, fordi de mener det kan bidra til å skape 

usikkerhet for pedagoger og barn. Videre forklarer Stangeland (2017) at forskere derimot, 

ofte fremstår som positive, fordi de mener det er avgjørende for å fange opp barn med behov 

for intensiv språkstøtte. Debatten rundt kartlegging handler kort forklart om kritikk knyttet til 

bruken av kartleggingsverktøyene, og tiden og ressursene personalet bruker på 

gjennomføringen av dem.  
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Kritikk til bruken av kartleggingsverktøy 

Jonassen (2015) skriver at barn er, og skal være, forskjellig, og derfor passer ikke alle inn i et 

skjema. Kartleggingsskjemaer, slik som TRAS, er utarbeidet av personer som ikke har 

direkte kontakt med barnehagen. Barn bør derfor ikke skjemalegges av slike verktøy, hevder 

Jonassen (2015), da mange barnehageansatte mangler kompetanse for å gjennomføre og 

vurdere skjemaene på riktig måte. 90% av landets barnehager benytter i dag 

kartleggingsverktøy på alle barn, selv om verktøyene er ment for å kartlegge barn som har 

behov for det (Jonassen, 2015). Man må derfor være ydmyk om man presenterer resultatene 

for foreldre, da man kan ha brukt for lite tid til observasjonen, observert barnet i feil situasjon 

eller misforstått. Kartleggingsverktøy er ment som hjelpemiddel for pedagogen, ikke som en 

presentasjon og fasit til foreldre. Barn har rett til å bli møtt som enkeltindivider med ulike 

forutsetninger uansett hvor de er i utviklingen, og flere faktorer påvirker barnet i 

kartleggingssituasjonen (Jansson, 2015). Jansson (2015) mener derfor at pedagogene bør 

bruke sin kompetanse og erfaring til observasjon, i stedet for å kartlegge barn inn i standarder 

og båser, selv om det kan være hensiktsmessig å kartlegge om man er bekymret. Et spørsmål 

som er mye diskutert er om man bør kartlegge alle barn, eller bare de man er bekymret for 

eller som har tegn til avvikende utvikling. Det er viktig å huske på at målet er å fremme 

utvikling, ikke hemme det (Jansson, 2015).   

 
Bruk av tid og ressurser 

Det at kartleggingen tar mye av personalets tid er en annen årsak til at bruken av 

kartleggingsverktøy blir kritisert (Stangeland, 2017). I 2009 gjennomførte 

Utdanningsforbundet og Nella Bugge en spørreundersøkelse om kartlegging i barnehagen. 

Funnene i undersøkelsen gjennomført av Utdanningsforbundet er basert på at pedagoger 

allerede har en presset arbeidstid, og at noen dermed opplever kartlegging som tidkrevende 

(Stangeland, 2017). Nella Bugge fant derimot funn som ikke stemmer med disse resultatene. 

Her ble pedagogene selv spurt om tidsbruk og kartlegging, og det kom frem at kartlegging 

ikke tar så mye tid når de har satt seg inn i kartleggingsverktøyet slik at de er kjent med det 

(Stangeland, 2017).  

 

Videre vil jeg presentere lese- og skriveutviklingen, og sammenhengen mellom språk-, lese- 

og skriveutviklingen. Tilslutt vil kapittelet avsluttes med å redegjøre for teori og forskning 

knyttet til dysleksi, forebygging, fonologisk bevissthet og vokabular.  
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2.4. Lese- og skriveutvikling 
Å lære å lese innebærer å lære seg koblingen mellom bokstav og lyd, trekke sammen 

bokstavlydene til ord og forstå det som leses (Haugstad, 2010). Lesemodellen ”The simple 

view of reading”, utarbeidet av Gough og Tummer i 1986, beskriver i tråd med dette at lesing 

= avkoding x forståelse. Det vil si at lesingen er et resultat av avkoding og forståelse, og uten 

en eller begge av disse egenskapene vil ikke barnet kunne lese (Hulme & Snowling, 2009; 

Lyster, 2011, s. 37).    

 
En av barnehagens oppgaver er gi barn interesse for, og å fremme lese- og skriveutvikling. 

Dette skal gjøres gjennom tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter som kan bidra til at 

noen barn i førskolealder kan løse skriftspråkkoden (Høigård, Mjør & Hoel 2009, s. 45). 

Lese- og skriveutviklingen er to prosesser som er avhengig av og påvirker hverandre. 

Leseutviklingen påvirker skrivingen, og skriveutviklingen påvirker lesingen, men hvordan og 

når de påvirker hverandre varierer avhengig av hvor barnet er i utviklingen (Lyster, 2011, s. 

36). Det er viktig at personalet kjenner til utviklingsstadiene, slik at de har kunnskapen de 

trenger for å støtte og legge til rette for en begynnende utvikling av lese- og 

skriveferdighetene. Kunnskap om ferdighetene bidrar også til at personalet kan vurdere barns 

utviklingsnivå, forutsi hva de skal lære i ulike stadier, og oppdage om noen avviker fra 

utviklingen, for å eventuelt igangsette oppfølging og tilrettelegging ved behov (Høigård, 

Mjør & Hoel 2009, s. 45; Hagtvet, 2015). 

 
Hagtvet, Frost og Refsahl (2015, s. 67) viser til Friths leseutviklingsmodell, modellen som er 

valgt som teoretisk forankring i fremstillingen av utviklingstrinnene. Samtidig som det er 

viktig å kjenne til stadieteorier, er det også viktig å huske på at slike modeller ikke alltid 

tillater individuelle forskjeller. Det er derfor viktig at man reflekterer rundt situasjoner hvor 

barn avviker fra utviklingsstadiene (Hulme & Snowling, 2009, s. 43). Det er viktig å huske at 

barn utvikler seg ulikt avhengig av både miljø og individuelle forhold, men stadiene støtter 

forståelsen av den grunnleggende utviklingen som kan oppstå når barn lærer å lese. Slike 

modeller tar for seg utviklingen de fleste barn følger, men det er normalt at utviklingen 

varierer (Kamhi & Catts, 2014, s. 32; Hagtvet; Frost & Refsahl, 2015, s. 66). 

Utviklingsmodellen til Friths deler leseutviklingen i tre stadier: det logografiske, alfabetiske 

og ortografiske stadiet (Hagtvet, Frost & Refsahl, 2015, s. 67). På linje med leseutviklingen 

følger også skriveutviklingen stadier som deler samme navn. Skriveutviklingen blir derfor 
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presentert sammen med leseutvikling. Høien og Lundberg (2012, s.79) har i fremstillingen av 

skriveutviklingen, også med pseudoskriving, som her vil bli presentert sammen med det 

logografiske stadiet.  

 

2.4.1. Det logografiske stadiet 
Allerede i førskolealder lærer barn seg ulike kjennetegn for bokstavene. De lærer bokstavene 

og ordets navn, uten at de forstår og kan identifisere lydene det er satt sammen av (Hulme & 

Snowling, 2009, s.41). Barnet lager assosiasjoner mellom talte ord og grafiske kjennetegn i 

trykte ord, uten å analysere eller lydere ordets bokstavlyder. Det vil si at barnet ”leser” ord 

det kjenner igjen utifra funksjon, form eller mønster. Som for eksempel navn. Barnet har 

etablert et system hvor skriftlige symboler representerer hele ord, eller gir assosiasjoner til å 

”lese” utifra konteksten (Snowling & Hulme, 2007, s. 543). Barnet klarer ennå ikke å ta i 

bruk bokstavkunnskapen og bokstav-lyd forbindelser, og lesefeil er ofte knyttet til ord de har 

lært, da de forbinder mønstrene i ukjente ord med ord de kjenner fra før. De kan blant annet 

lese barnehage i stedet for barnevogn, fordi lengden på ordene og ordenes form ligner 

(Kamhi & Catts, 2014, s. 33; Hulme & Snowling, 2009, s. 41). Barnet kan også ”lese” ved å 

bruke bokstaver som kjennetegn, da bokstavenes figur kan være visuelt fremtredende. Det vil 

si at barnet ikke ”leser” fordi det har lært seg bokstav-lyd forbindelsen og forstår at bokstaven 

tilsvarer lyden i ordet (Kamhi & Catts, 2014, s. 33). Barn på dette stadiet kan derfor bytte om 

og lures av visuelle tegn, og ”lese” Cola dersom man tar Cornflakes logoen på en colaflaske. 

Dette er fordi barnet har assosiert colaflasken med navnet cola, og ”leser” ord uten å 

bearbeide detaljene (Hagtvet, Frost & Refsahl, 2015, s.75).  

 

I skriveutviklingen vil barn først komme inn i stadiet pseudoskriving, hvor barnet later som 

om det skriver ved å rable bokstavlignende tegn i rader (Høien & Lundberg, 2012, s. 78). 

Videre går barnet over i det logografisk-visuelle stadiet, som har de samme trekkene som det 

logografiske leseutviklingsstadiet. Barnet gjenkjenner visuelle uttrykk, og tegner et bilde av 

ordet som skal skrives (Høien & Lundberg, 2012). Barnet kan noen ganger skrive første 

bokstaven i ordet riktig, men resten er tilfeldig. Barnet ”skriver” uten å analysere bokstaver, 

deres posisjon og sammenheng. Her lærer de å skrive navnet sitt ved å kopiere andre, og 

bruker store bokstaver. Noen lærer også å skrive enkle ord, selv om de ikke har knekt den 

alfabetiske koden (Høien & Lundberg, 2012, s. 79).  
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2.4.2. Det alfabetiske stadiet 
Noen barn vil også gå over til det alfabetiske stadiet i førskolealder. Når det gjelder 

leseutviklingen vil barnet her lese ord ved hjelp av bokstav-lyd forbindelser (Kamhi & Catts, 

2014, s. 33). Her er evnen til å fonologisk avkode bokstaver avgjørende for at barnet skal 

lære å gjenkjenne bokstavmønstre (Hagtvet, Frost & Refsahl, 2015, s. 73). Det betyr at barnet 

må forstå at det er lydene som utgjør talespråket, slik at de lærer effektive bokstav-lyd 

forbindelser. Det vil si at man for å lære å lese må kunne gjenkjenne bokstavene og koble 

dem til passende lyder. Samtidig må man forstå at det er mer enn bare å gjenkjenne 

bokstavlydene, man må kunne bruke dem og koble dem til bestemte fonemiske lyder. Denne 

koblingen mellom bokstav og lyd beskrives som det alfabetiske prinsipp, som ligger til grunn 

for å klare den fonologiske avkodingen (Kamhi & Catts, 2014, s. 32). Under denne 

utviklingen utvider barn sin ordkunnskap, og begynner å kjenne igjen ord og orddeler. Det 

gjør at stavingen går raskere, og grunnlaget for overgangen til det ortografiske stadiet blir lagt 

(Hagtvet, Frost & Refsahl, 2015).  

 

Forståelse for det alfabetiske prinsippet er også sentralt i skriveutviklingen. Her kan barnet 

analysere språklydene i talte ord, og gjengi dem i skrift. I starten av fasen kan de ofte ikke 

lese det de skriver, men i takt med leseutviklingen utvikler de kunnskap om å dele opp 

fonemene og kan skrive ordene lydrett (Høien & Lundberg, 2012, s. 79). Barnet tar ikke 

hensyn til reglene i skriftspråket, og skriver ofte en del av ordet, som SKLN i stedet for 

skolen. Denne fasen kalles også den fonologiske fasen, fordi barnet gradvis lærer at like 

språklyder kan staves forskjellig, at like bokstaver kan ha forskjellige lydverdier og at noen 

bokstavkombinasjoner forekommer oftere (Høien & Lundberg, 2012, s. 79).  

 

2.4.3. Det ortografiske stadiet 
Dette stadiet er ikke relevant for oppgaven, da det omhandler barnehagealder, og redegjøres 

kun kort. I det ortografiske stadiet kan barnet bruke bokstavsekvenser og stavemønstre for å 

gjenkjenne ord uten å bruke den fonologiske avkodingen (Kamhi & Catts, 2014, s. 35). 

Bokstav-lyd kunnskapen blir mer og mer automatisert, og ordgjenkjenningen støttes av 

ortografiske representasjoner (Kamhi & Catts, 2014; Hulme & Snowling 2009). 

Skriveutviklingen er sikker, rask og automatisert, og ordene skrives riktig uten at barnet 

tenker etter (Høien & Lundberg, 2012, s. 81).  
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2.5. Sammenhengen mellom språk og lese- og 

skriveutviklingen 
Barns språkferdigheter utgjør et grunnlag for og er med på å forutsi lese- og 

skriveutviklingen (Lyster, 2010,s. 25). I utviklingen av lese- og skriveferdighetene er det 

avgjørende å beherske, og forstå forskjeller og likheter mellom det muntlige og skriftlige 

språket. Å beherske språket handler om å oppfatte, forstå og tolke sammenhenger og ord, 

finne riktig ord- og setningsform og se egen språkbruk i forhold til kontekst (Lyster, 2010; 

Bele, 2014; Nag & Snowling, 2011). I forskning vises det til en sammenheng mellom barns 

språkferdigheter og utviklingen av lese- og skriveferdigheter (Nation, Cocksey, Taylor & 

Bishop, 2010; Kendeou, White, Van den Broek og Lynch, 2009; Nag & Snowling, 2011). Å 

mestre talespråket omtales som det første stadiet i lese- og skriveutviklingen. For å utvikle 

gode lese- og skriveferdigheter er det derfor viktig at barnet behersker språkferdighetene 

(Pennington & Bishop, 2009, s. 289).  

 
Barn vil gradvis utvikle en lingvistisk bevissthet, som handler om å skifte oppmerksomheten 

fra språkets innhold til form, og fra form til innhold (Lyster, 2010). Denne utviklingen har 

stor betydning for lese- og skriveutviklingen fordi den beskriver språkets form gjennom 

regler for lydsystemet (fonologien), ordenes oppbygning og bøyning (morfologi) og hvordan 

setninger settes sammen og bygges opp (syntaks). Dette påvirker igjen hvordan man bruker 

språket (pragmatikk) (Lyster, 2010, s. 34). Barn som har vansker innenfor disse områdene, 

kan blant annet få vansker med ordavkodingen og leseforståelsen. Det vil si at barn som har 

utviklet gode språkferdigheter i barnehagen, vil ha bedre forutsetninger for å utvikle god 

ordavkoding og leseforståelse (Nation et.al., 2010; Nag & Snowling, 2011). Hagtvet (2015, s. 

73-74) presenterer det hun kaller for ”raffinementsperioden”, som omhandler fem områder; 

fonologi, morfologi, syntaks, semantikk og pragmatikk. Områdene også Lyster (2010) 

omtaler som vesentlig for lese- og skriveutviklingen. Disse områdene er avgjørende i barns 

utvikling mot det dekontekstualiserte språket, som barnet må mestre for å utvikle gode lese- 

og skriveferdigheter (Hagtvet 2015, s.74) Jeg har videre valgt å ta for meg disse fem 

områdene, da de bidrar til å få frem sammenhengen mellom de muntlige og skriftlige 

språkferdighetene.  
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2.5.1. Fonologi 
Fonologi beskrives som språkets lydsystem. Det vil si at barna må forstå forholdet mellom 

lyder vi uttaler i det muntlige språket og bokstavene disse lydene representerer i skriftspråket, 

og lære at ord er satt sammen av ulike fonemer (lyder) som representeres av ulike grafemer 

(bokstaver) (Kamhi & Catts, 2015, s. 15; Lyster, 2010, s. 34). Barns talespråk og fonologiske 

bevissthet påvirker hverandre. Den fonologiske bevisstheten er en støtte for å lære, oppfatte 

og skille ordenes mening fra hverandre, da evnen til å analysere ord bidrar til ordinnlæring. 

Samtidig vil barnets vokabular bidra til å oppdage de fonologiske elementene i språket 

(Aukrust, 2007; Lyster, 2012; Aukrust, 2005).  

 

I arbeid med leseutviklingen er det viktig å tenke over de fonologiske ferdighetene allerede i 

det logografiske stadiet, selv om barnet enda ikke har etablerte grafem-fonem forbindelser. 

Dette fordi barnet begynner å bli oppmerksom på skriftspråket, og lager visuelle 

holdepunkter, som kan videreutvikles av voksnes bevissthet om leseutviklingen (Kamhi & 

Catts, 2014; Hagtvet, Frost & Refsahl, 2015). I leseutviklingens neste stadiet, det alfabetiske 

stadiet, vil de fonologiske ferdighetene ha en avgjørende rolle, da barnet etablerer grafem-

fonem forbindelser og utvikler avkodingsferdigheter med utgangspunkt i sin fonologiske 

bevissthet (Hagtvet, Frost & Refsahl, 2015). Det er sammenheng mellom barns fonologiske 

ferdigheter og utviklingen av lese- og skriveferdigheter (Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 

2012, s. 322). Gode fonologiske ferdigheter vil dermed kunne føre til at barnet utvikler gode 

avkodingsferdigheter, ettersom de fonologiske ferdighetene her er avgjørende (Nation et.al., 

2010).  

 

2.5.2. Morfologi og syntaks  
Morfologi er læren om orddanning og ordbøyning, og handler om å legge fokuset over på 

språkets formside (Hagtvet, 2015, s. 78; Lyster, 2011, s. 92). Dette innebærer å dele ord i 

enkeltmorfemer, forklart som grammatiske endelser, og utvikle kunnskap om hvordan ord er 

bygd opp (Lyster, 2011, s.93). Samtidig med de morfologiske ferdighetene vil de syntaktiske 

ferdighetene utvikles. Syntaks handler om setningsstruktur og regler for hvordan ord settes 

sammen til setninger (Kamhi & Catts, 2014, s. 2; Hagtvet, 2015, s. 78). Ved å ha etablert god 

kunnskap innenfor morfologi og syntaks vil barnet mestre lese- og skriveutviklingen bedre, 

fordi gode grammatiske ferdigheter bidrar til å gjøre ordgjenkjenningen lettere (Nag & 

Snowling, 2011, s. 90). Barns kunnskap om syntaks og morfologi er avgjørende for senere 
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leseforståelse og ordavkoding, og det er derfor viktig å være bevisst på betydningen av 

arbeidet med dette i førskolealder (Nag & Snowling, 2011, s. 91).  

 

2.5.3. Semantikk  
Semantikk handler om utviklingen av forståelse og kunnskap knyttet til hva ord og 

ordsammensetninger betyr. Her lærer barnet å koble forståelsen av ord og setninger, til 

forståelsen av verden (Hagtvet, 2015, s. 91; Kamhi & Catts, 2014, s. 2). Barnets vokabular 

har stor betydning i alle stadiene i lese- og skriveutviklingen, men spesielt det alfabetiske og 

ortografiske stadiet, hvor kunnskapen om ord og orddeler har stor betydning (Hagtvet, Frost 

& Refsahl, 2015). Det er derfor viktig å støtte og utvikle barns kunnskap om ord og begreper 

(Nag & Snowling, 2011, s. 98, 101).  

 
2.5.4. Pragmatikk 
Pragmatikk handler om hvordan språket brukes i ulike kommunikasjonsfunksjoner (Lyster, 

2010). Pragmatikk omhandler regler for hvordan kommunikasjon og språket brukes i 

samspill med andre. Reglene innebærer blant annet at man har forståelse for turtaking, 

temaskifte og kunnskap om hvor mye informasjon man skal gi i ulike sammenhenger, for at 

lytteren skal forstå (Kamhi & Catts, 2014, s. 2; Hagtvet, 2015, s. 100). Pragmatikken tar også 

for seg kulturens uskrevne regler for språkbruk, som innebærer å mestre segmenter som 

setninger, ord, morfem og fonem. I de første leveårene vil barnet utvikle språkets 

instrumentelle funksjon, som vil si at de kan påvirke andre, til å mene eller gjøre noe 

(Hagtvet, 2015, s.101). Den pragmatiske utviklingen påvirker språkutviklingen og lese- og 

skriveutviklingen, ettersom det handler om hvordan språket brukes (Hagtvet, 2015).  

 

2.6. Lese- og skrivevansker  
Lese- og skrivevansker blir ofte et tema dersom lese og skriveutviklingen går sent eller 

stagnerer (Lesesenteret, 2017a). Lese- og skrivevansker beskrives som spesifikke vansker, og 

er også kjent som dysleksi. Det innebærer at utviklingen på ett eller få områder ikke stemmer 

med utviklingen på andre områder, mens generelle vansker omhandler generelle forsinkelser 

hvor lese- og skriveutviklingen er i takt med barnets kognitive utvikling (Lyster, 2011, s. 

146).  

 
 
 



	 29	

2.6.1. Dysleksi  
Dysleksi er en spesifikk vanske som i hovedsak vises ved vansker knyttet til den fonologiske 

bearbeidingen ved ordavkoding eller ordgjenkjenning (Lyster, 2011, s.147). Begrepet 

dysleksi er mye omdiskutert, og gjennom forskning og teori møter man flere definisjoner på 

begrepet. Lyster definerer dysleksi som en vanske med ordlesing forårsaket av en 

bakenforliggende fonologisk svikt (Lyster, 2012, s. 16). Denne knyttes til ”The Cognitive 

Deficit Hypothesis”, som er den mest anerkjente kognitive forklaringsmodellen i dag, og ser 

på vansken som en følge av en svikt i den fonologiske prosesseringen (Lyster, 2012, s. 16; 

Elliot & Grigorenko, 2014). Rose har en annen definisjon, hvor vansken knyttes 

ordavkodingen: ”Dyslexia is a learning difficulty that primary effects the skills involved in 

accurate and fluent word reading and spelling” (Rose, 2009, s. 31). Slike vansker er typiske 

for dyslektikere ettersom de strever med avkoding og ordgjenkjenning pga. vansker knyttet til 

språkets lydstruktur (Lyster, 2011, s.147). Lyster (2011, s. 153) viser også til en definisjon 

som i dag får støtte fra forskningsfeltet:  

 

“Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized 

by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and 

decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological 

component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the 

provision of effective classroom instruction. Secondary consequences may include problems 

in reading comprehension and reduced reading experience that can impede growth of 

vocabulary and background knowledge” (Lyon, Shaywitz & Shaywitz 2003, s. 2; Høien & 

Lundberg, 2012, s. 25). 

 

Her understrekes det at dysleksi ikke er vanske som kan forklares gjennom sosiale- eller 

sosioøkonomiske forhold, fordi vansken er genetisk betinget. Manglende automatisering av 

ordavkoding, dårlig rettskriving og fonologiske vansker fremheves som hovedsymptomer 

(Lyster, 2011, s. 153). Definisjonen understreker også at språkets fonologiske komponent er 

årsaken. Dette fører til vansker utover avkodingen, som igjen kan gi et svakt ordforråd og 

leseforståelsesvansker (Lyster 2011; Høien & Lundberg 2012, s. 26). Det er uenighet knyttet 

til om dysleksi skiller seg fra andre typer lese- og skrivevansker. Elliot og Grigorenko (2014, 

s. 7) skriver at dysleksi er knyttet til vansker med å avkode enkeltord, mens andre former for 

lesevansker innebærer vansker knyttet til leseflyt og forståelse. Dysleksi knyttes til vansker 
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med nøyaktig og/eller flytende ordgjenkjenning, og svake ordavkodingsferdigheter og 

staveferdigheter. Dysleksi varierer fra person til person, endres i tråd med barnets utvikling 

og oppdages først når barn skal utvikle lese- og skriveferdigheter (Hulme & Snowling, 2009; 

Lyster, 2011; Rose, 2009). Graden av dysleksi vurderes fra mild til alvorlig, hvor graden av 

fonologiske vansker avgjør utfallet (Lyster 2011, s. 153). Miljøet vil påvirke hvordan 

vansken som er genetisk betinget får utvikle seg, og hvilken grad vansken får (Hulme & 

Snowling, 2009, s. 170).  

 
2.6.2. Barn i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker 
Allerede i førskolealder kan man oppdage barn som kan være i risikosonen for å senere få 

vansker med lese- og skriveutviklingen. Typiske kjennetegn for å kunne utvikle slike vansker 

er forsinket eller problematisk språkutvikling, uttalevansker, vansker med ekspressivt språk, 

nedsatt verbal korttids- og arbeidsminne, vansker med å uttrykke seg, familiemedlemmer 

med lese- og skrivevansker, mangelfull rime- og rytmeferdigheter, vansker med å lære 

bokstaver, lite interesse for høytlesning og bokstaver, og svak språklig bevissthet, som 

innebærer vansker med å klappe stavelser, lytte ut lyder i ord og rime (Helland, Plante & 

Hugdahl 2011; Lesesenteret, 2014b). Selv om det er vanskelig å forutsi at barn som har slike 

vansker i førskolealder vil få lese- og skrivevansker, er sjansen stor (Helland, Plante & 

Hugdahl, 2011). Risikotegn 

ene bør man reflektere over dersom man oppdager barn som har vansker med et eller flere av 

områdene.  

 

Hagtvet, Frost og Refsahl (2015, s. 37) viser til en longitudinell studie gjennomført på barn 

fra familier hvor en av foreldrene hadde dysleksi. Studien viser at dysleksi ikke er en vanske 

som oppstår under lese- og skriveopplæringen, men er tilstede i talespråket i førskolealder. 

Lese- og skriveopplæringen bygger på barnets språklige ferdigheter, og barn med dysleksi, 

eller som er i fare for å utvikle det, skårer lavt på disse ferdighetene og flere sider ved språket 

kan være forsinket. En studie gjort av Høien og Lundberg (2012, s. 117) viser lignende 

resultater og forklarer at barn i risikosonen ofte har språkforstyrrelser i 2-3års alderen, knyttet 

til utydeligere og dårligere grammatisk uttale. I 5årsalderen kunne disse barna færre 

bokstaver, og de hadde dårligere fonologisk bevissthet enn jevnaldrende (Hagtvet, Frost & 

Refsahl, 2015; Høien & Lundberg, 2012 ). Samtidig understreker Hagtvet, Frost og Refsahl 

(2015, s. 38) at det er viktig å være kritisk med å trekke konklusjoner i forhold til barns 

språkutvikling, da det norske språket har en vanskelig fonologisk struktur. Dysleksi er en 
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skjult vanske, som sjeldent oppdages før barnet møter for store utfordringer i lese- og 

skriveopplæringen, og kan derfor være vanskelig å oppdage i førskolealder (Hagtvet, 2015, s. 

187).  

 

2.7. Forebygging  
Forskning understreker barnehagens rolle som arena for forebygging av lese- og 

skrivevansker (Hagtvet, 2015, s.25). Forebygging er et bredt begrep, hvor hensikten er å 

begrense eller motvirke uønsket utvikling (Mikkelsen 2005; Hagtvet & Horn, 2014). 

Forebyggende tiltak handler om å komme inn før problemene oppstår, mens tidlig innsats 

handler om å komme inn på et tidlig tidspunkt i utviklingen før vansken blir alvorlig (Buli-

Holmberg, 2012, s. 72). Som nevnt handler forebyggende arbeid om å gi et godt 

allmennpedagogisk tilbud til alle barn og et tilpasset tilbud til barn i risikosonen eller som har 

behov for ekstra støtte. Dette prinsippet er i dag en utdanningspolitisk ambisjon, og 

konkretiseres i flere stortingsmeldinger, da tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge 

sosiale ulikheter og vansker (Kunnskapsdepartementet, 2016; Hagtvet & Horn, 2014, s. 564).  

 

Å forebygge vansker er en ambisjon i den nordiske velferdsstatsmodellen. Hagtvet og Horn 

(2014, s. 566) skriver at longitudinelle studier har konkludert med at resultatet av manglende 

forebygging for barn i risikosonen, vil være negativ utvikling. Forebygging handler om å 

forhindre negativ utvikling, og forsterke de positive egenskapene som finnes i miljøet og hos 

barnet. Ved å jobbe forebyggende vil det også utvikles kompetanse i både miljø og hos barnet 

knyttet til det å leve med eventuelle vansker (Hagtvet & Horn 2014, s. 564). Formålet med 

forebygging i barnehagen presiseres i St.meld. nr. 18 hvor det står at «formålet med 

forebyggende arbeid i barnehagen er å bidra til at alle barn får mulighet til å realisere sitt 

læringspotensial» (NOU 2009, st. meld.nr.18, s. 18 (2010-2011) ref. i Buli-Holmberg, 2012, 

s. 72). Hagtvet (2015, s. 187) forklarer at den ”normale pedagogikken” som gjennomføres i 

barnehagen bør være allment forebyggende, det vil si at den skal være tilpasset alle barn. 

Barn utvikler seg i samspill mellom arv og miljø, og miljøfaktorene barnet møter vil derfor 

være styrende på forutsetningene barnet bærer med seg inn i utviklingen. Barnehagen kan 

derfor sies å være den viktigste sosialt utjevnende og forebyggende arenaen for barn i 

førskolealder, og spesielt for de som har behov for ekstra støtte i utviklingen (Hagtvet & 

Horn, 2014, s. 566; Kunnskapsdepartementet 2016, s. 44). I denne sammenhengen handler 

forebygging om å motvirke utviklingen av lese- og skrivevansker. Det betyr at 
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barnehagepersonalet trenger kunnskap om barns lese- og skriveutvikling, lese- og 

skrivevansker, hvordan de kan være med på å forebygge slik utvikling og hvordan arbeidet 

kan gjennomføres. Det er viktig at barnehagen iverksette tiltak tidlig der det skulle være 

behov for det. Mange barn er avhengig av tidlig påvirkning og stimulering, knyttet til 

språkutviklingen, og personalets kompetanse knyttet til forebyggende tiltak og 

språkstimulering er derfor avgjørende for barns utvikling. Gode rammebetingelser, 

barnehagepersonalets kompetanse og kvaliteten på arbeidet er helt avgjørende i forebyggende 

arbeid knyttet til språk (Hagtvet & Horn, 2014).  

 

2.7.1. Offentlige retningslinjer i rammeplanen og stortingsmelding 19 
Barnehage har flere offentlige retningslinjer de må forholde seg til. Rammeplanen for 

barnehagens innhold og oppgaver fungerer som barnehagens læreplan. I etterkant av 

intervjuene, høsten 2017, ble det innført en ny rammeplan for barnehagen. I denne oppgaven 

er det som nevnt den gamle rammeplan som vil bli redegjort for, da det er den intervjuguiden 

refererte til og informantene bygget sine uttalelser på da intervjuene fant sted våren 2017. 

Rammeplan (Kunnskapsdepartementet, 2011) vil bli sett på med et fokus på forebyggende 

arbeid. Tilslutt vil Stortingsmelding nr. 16. ”… og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang 

læring”, (2006-2007) bli presentert, da den retter søkelys mot forebyggende arbeid.       

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver   

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011; 

Utdanningsdirektoratet, 2017) er et dokument alle barnehager er pålagt å følge. Den 

understreker blant annet barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet, og formidler 

at barnehagen skal ha en forebyggende funksjon, hvor de har ansvar for å oppdage barn med 

særskilte behov og forebygge vansker (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 23). Barn med 

forsinket språkutvikling eller andre språkvansker skal få tidlig og riktig hjelp, og støtte 

gjennom et rikt språkmiljø. Barnehagen skal gi barn varierte og positive erfaringer med å 

bruke språket (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 35). Personalets rolle som språklige 

forbilder er viktig. De skal støtte barns initiativ til lesing, lekeskriving, telling, sortering og 

diktering av tekst, og la barna få videreutviklet sin begrepsforståelse og få erfaring med å 

bruke et variert ordforråd. Barna skal få positive erfaringer med bokstaver, bøker, bilder, 

tekst, lytte til rim og rytme i språket, og få erfaring med muntlige og skriftlige fortellinger, 

rim, regler, dikt, sanger og poesi (Kunnskapsdepartementet, 2011).  
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Stortingsmelding nr. 19.  

Stortingsmelding nr.19 (Kunnskapsdepartementet, 2016) skulle blant annet se nærmere på 

hvordan barnehager arbeider med språk, læring og utvikling, og få frem viktige prioriteringer 

for å styrke kvaliteten på innholdet. God kvalitet kan bidra til at barn som får mindre 

språkstimulering hjemme, likevel kan ha muligheten til å utvikle et godt ordforråd og en god 

begrepsforståelse. Kvaliteten på språkarbeidet og personalets kompetanse i forhold til å støtte 

barns språkutvikling, og å være gode språklige forbilder er avgjørende. Det legges stor vekt 

på å tydeliggjøre barnehagens ansvar og oppgaver på området. Stortingsmeldingen 

understreker også betydningen av forebygging, og skriver at forebyggende arbeid handler om 

å gi et godt allmennpedagogisk tilbud til alle barn og tilpasset tilbud til de som har behov for 

ekstra støtte og tilpasning (Kunnskapsdepartementet, 2016).   

 

2.8. Forskning om forebygging av lese- og skrivevansker 
Forskning peker på flere elementer som er viktig i forhold til å utvikle gode lese- og 

skriveferdigheter. Flere forklarer som Aukrust (2005, s. 25) at fonologisk bevissthet og 

vokabular, er ferdighetene som er spesielt viktig i førskolealder knyttet til lese- og 

skriveopplæringen. Aukrust (2005, s. 26) og Lyster (2012, s. 25) er to av forskerne som 

forklarer at disse to ferdighetene også direkte påvirker hverandre. Fonologisk bevissthet vil 

støtte barns vokabularutvikling, ettersom evnen til å analysere språkets lyder kan bidra til 

ordlæring og hjelpe barnet til å oppfatte og skille ords mening (Aukrust, 2005; Lyster, 2010). 

Fonologisk bevissthet og vokabular er derfor valgt som fokuserende områder for oppgaven, 

da det er viktig å støtte utviklingen av disse ferdighetene i det forebyggende arbeidet, og 

relevante studier vil bli presentert.  

 

2.8.1. Fonologisk bevissthet 
Fonologisk bevissthet omhandler som nevnt om evnen til å kunne rette oppmerksomheten 

mot, og være bevisst på, lydstrukturen i språket (Hulme & Snowling, 2009). Det handler om 

kunnskap knyttet til språkets form, og det å vite at et ord er satt sammen av flere lyder 

(fonemer), som til sammen utgjør en lydpakke. Den fonologiske bevisstheten er knyttet til 

ferdigheter som å kunne høre at ord rimer på hverandre, legge merke til om ord er like eller 

ulike lydmessig, telle stavelser, forstå forbindelsen mellom grafem og fonem og å kunne 

trekke sammen lydene til ord og manipulere fonemer i talte ord (Lyster, 2011; Aukrust, 2005; 

Melby-Lervåg, 2016). I førskolealder vil barnets fonologiske utvikling handle om en 
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bevissthet om de større enhetene i språket, å lære å rime og klappe stavelser (Melby-Lervåg, 

2016; Cunningham & Carroll, 2015). I en metaanalyse gjort av Melby-Lervåg, Lyster og 

Hulme (2012) var målet å avklare mønstre i litteraturen som i dag finnes om sammenhengen 

mellom fonologiske ferdigheter og det å lære å lese. De fant at fonologiske ferdigheter er 

nært knyttet opp mot barns utvikling av leseferdigheter, spesielt i de tidlige utviklingsstadiene 

(Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012, s. 342). I denne analysen ble 88 uavhengig studier 

hvor barns fonologiske bevissthet ble sammenlignet opp mot jevnaldrende kontrollbarn 

undersøkt. Gjennomsnittlig bekreftet studiene at barn med dysleksi har en dårligere 

fonologisk bevissthet, sammenlignet med jevnaldrende barn uten lesevansker (Melby-Lervåg, 

Lyster & Hulme 2012, s. 330). 

 

Studier om betydningen av fonologisk bevissthetstrening 

Ved å gjennomføre stimulerende øvelser fra førskolealder, kan man øke barns fonologiske 

bevisstheten, og redusere utviklingen av lese- og skrivevansker (Høien & Lundberg, 2012, s. 

126; Haugstad, 2016). Høien og Lundberg (2012, s. 121) viser til en studie som viser dette. 

Studien, omtalt som Bornholmprosjektet, ble gjennomført på 400 førskolebarn i Danmark, og 

fulgte barna fra siste året i barnehagen og frem til 4.klasse. Barna som deltok ble delt i to 

grupper: en forsøksgruppe og en kontrollgruppe. Forsøksgruppa fikk daglige økter med 

språkaktiviteter i 8måneder, hvor målet var å øke den fonologiske bevisstheten. I 

kontrollgruppa, hvor dette ikke ble gjennomført, ble det kun drevet normal førskoleaktivitet, 

som også inneholdt språklig stimulering (Høien & Lundberg, 2012, s. 126). Språkaktivitetene 

foregikk hver dag i grupper på 20minutter, hvor alle skulle føle mestring og 

kommunikasjonen var preget av glede. I den første perioden var fokuset å identifisere og 

legge merke til lyder i omgivelsene gjennom lytteleker, før de gikk over til å fokusere på 

språket gjennom å flytte oppmerksomheten fra ordenes innhold til form. Dette ble gjort 

gjennom rim og regler, hvor de lærte å lytte etter hvordan ordene høres ut (Høien & 

Lundberg, 2012). Videre arbeidet de med ord og setninger. De lærte at ord kan ha forskjellig 

lengde og utseende, hva setninger er og hvordan man kan dele dem i ord. Etter hvert lærte de 

også hvordan man kan dele ord i stavelser ved å f.eks. klappe. Deretter arbeidet de med et av 

de viktigste momentet: ordenes forlyd og siste lyd, som er en viktig kunnskap på veien mot 

full fonologisk bevissthet. Tilslutt lå fokuset på å gjennomføre fulle segmenteringer av ord i 

fonemer, for deretter å binde dem sammen til nye stavelser og ord. Dette var et avgjørende 

skritt på veien mot å knekke den alfabetiske koden (Høien & Lundberg 2012, s. 127).  
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I undersøkelsen ble det gjennomført 3 tester av fonologisk bevissthet. De to første ble utført i 

førskolealder, mens den siste ble utført i starten av 1.klasse. Resultatene viste at det var store 

forskjeller på gruppene allerede før barna hadde begynt å lese. Disse resultatene viser at 

fonologisk bevissthet ikke bare er en konsekvens av leseundervisningen, men at bevisstheten 

utvikles gjennom aktiviteter og lek med ord, og spontant allerede i førskolealder. Barn med 

dysleksi starter leseopplæringen med en svakere fonologiske bevisstheten, sammenlignet med 

barn uten vansker (Høien & Lundberg, 2012). Møte med lese- og skriveopplæringen kan 

derfor bli vanskelig. Undersøkelsen viste at gapet mellom de to gruppene også økte i løpet av 

de tre første skoleårene. Undersøkelsen konstaterer med at barn med dysleksi har en dårligere 

fonologisk bevissthet i slutten av førskolealder og i begynnelsen av skoleløpet, og at det 

derfor er avgjørende å jobbe forebyggende med dette i barnehagen (Høien & Lundberg, 

2012). 

 

Et forskningsprosjekt som også ønsket å stimulere barn til økt fonologisk bevissthet gjennom 

et barnehageprogram, og undersøke om dette ville gi effekt på lese- og skriveutviklingen var 

undersøkelsen gjennomført av Kjeldsen, Kärnä, Niemi, Olofsson og Witting i 2014. I denne 

studien ble 209 barn fulgt opp fra barnehagen og frem til slutten av 9.klasse. Barna som 

deltok i studien, og som gjennomførte treningsprogrammet, viste positive resultater og 

forbedret avkoding i 3.klasse og 6.klasse. De skåret også høyere på leseforståelse i 9.klasse, 

sammenlignet med barna som ikke deltok i undersøkelsen. Også denne studien fant resultater 

som viste at tidlig fonologisk bevissthetstrening hadde effekt på senere leseferdigheter og 

leseforståelse (Kjeldsen, et.al. 2014). Resultatet fra disse undersøkelsene støttes også av flere 

forskere, som har undersøkt sammenhengen mellom fonologisk bevissthet og leseutvikling, 

og betydningen av å utvikle en god fonologisk bevissthet (Cunningham & Carroll, 2015; 

Hulme, Bowyer-Crane, Carroll, Duff & Snowling, 2012; Furnes & Samuelsson, 2011; Hulme 

& Snowling, 2015). Hulme og Snowling (2015) forklarer at mange longitudinelle studier har 

vist at barn med dysleksi har en svakere fonologisk bevissthet sammenlignet med 

jevnaldrende normale lesere. Den fonologiske bevissthet har stor sammenheng med 

variasjonen blant barns leseferdigheter, og i samsvar med funnene over, understreker også 

Hulme og Snowling (2015, s. 4) at å trene disse ferdighetene er viktig for å bedre barns 

leseferdigheter. Hagtvet, Frost og Refsahl (2015, s. 37) viser til en studie som også bekrefter 

dette, og fremhever fonologisk bevissthet som en viktig prediktor for senere lese- og 

skriveutvikling. Barn som starter på skolen med store fonologiske vansker vil ofte utvikle 

lese- og skrivevansker (Landerl & Wimmer, 2008). Kortsiktige tiltak for å bedre ferdighetene 
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i førskolealder vil derfor gi en gunstig forbedring og bedre leseopplæringen (Molfese, 

Modglin, Beswick, Neamon, Berg, Berg & Molnar, 2006; Hulme & Snowling, 2015).  

 
Fonologisk bevissthetstrening både før og under lese- og skriveopplæringen har positiv effekt 

på lese- og staveutviklingen, og denne treningen er derfor viktig for alle barn. For barn med 

dårlig utviklet språklig bevissthet, vil treningen ha en avgjørende betydning for at de kan få 

en god lesestart (Lyster & Frost, 2014, s. 351). Barn som systematisk får lytte frem forlyd, 

leke med ord og rim, dele ord i stavelser og setninger i ord vil få en bedre start på 

leseopplæringen (Høien & Lundberg, 2012, s. 126). Klarer barnehagen å bidra til å øke barns 

fonologisk bevissthet vil dette derfor kunne ha en forebyggende effekt på lese- og 

skrivevansker (Aukrust, 2005).  

 

2.8.2. Talespråk og vokabular  
Ved skolestart er det stor variasjon blant barns språkferdigheter, og flere studier viser at barn 

som begynner på skolen med et rikt ordforråd og en god begrepsforståelse, har bedre 

forutsetninger for å klare seg bra på skolen (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 44). Barn som 

har et godt utviklet ordforråd ved skolestart har bedre forutsetninger for å i større grad kunne 

videreutvikle språket gjennom skoleårene, og vokabularet vil også være sterkere ved 

utgangen av skolen, sammenlignet med barn med et svakere ordforråd (Aukrust, 2005, s.44). 

Korrelasjonen mellom vokabular utviklet i førskolealder og senere leseforståelse blir sterkere 

og sterkere jo eldre barnet blir. Et godt utviklet vokabular gjør det lettere å forstå tekster som 

inneholder nye ord, da man vil kjenne igjen flere av ordene og forstå nye ord i lys av 

konteksten. Dette er viktig når barnet skal lese for å lære. Det må utvikles en forståelse for 

begreper ut over det konkrete stadiet, slik at barnet klarer å bruke begrepene abstrakt (Lyster, 

2010, s. 25; Aukrust, 2005; Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 44; Nag & Snowling, 2011).   

Å jobbe med barns vokabular i barnehagen er derfor viktig for å forebygge eventuelle lese- 

og skrivevansker.   
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Studier om betydningen av vokabular/ordforråd 

Hagtvet, Lyster, Melby-Lervåg, Næss, Hjetland, Engevik, Hølland, Karlsen, Klem og Kruse 

(2011) gjennomførte en oppsummering av studier som undersøkte sammenhengen mellom 

leseforståelse, ordforråd og ordavkoding. De fant resultater som antydet at ordforrådet ikke 

bare påvirker barnets leseforståelse, det påvirker også ordavkodingen. Videre viser Hagtvet 

et.al. (2011), Lyster (2011) og Lyster og Frost (2012) til metaanalyser som samlet har vurdert 

et stort antall studier. Også disse studiene viser at ordforrådet har en sentral rolle i 

leseutviklingen, da både ordavkodingen og leseforståelsen påvirkes av kvaliteten og 

størrelsen på ordkunnskapens (Lyster 2011, s. 84;  Hagtvet et.al., 2011; Lyster & Frost, 2012, 

s. 349). Også Aukrust (2005, s. 33) skriver at flere internasjonale studier har funnet høy 

stabilitet mellom barns språklige ferdigheter i førskolealder og leseferdigheter på høyere 

klassetrinn. To undersøkelser som belyser sammenhengen mellom talespråk i førskolealder 

og senere leseforståelse er en studie gjennomført av Snow og hennes forskningsgruppe og en 

studie av Cunningham og Stanovich. Begge studiene følger barn fra barnehagen og 1.klasse, 

frem til utgangen av ungdomsskolen (Aukrust 2005, s. 33).  

 
The Home-School Study 

Studien The Home-School Study of Language and Literacy ble gjennomført av Snow og 

hennes forskningsgruppe i 1987, og til tross for at denne og studien til Cunningham og 

Stanovich er gamle studier, er studiene fortsatt høyt verdsatt knyttet til omfang og data som 

ble samlet inn og analysert (Aukrust, 2005). Aukrust (2005, s. 33) hevder studien til Snow 

m.fl. er den mest omfattende studien som noen gang er gjennomført på forskningsfeltet. 

Målet med studien var å se på sammenhengen mellom barns språklige og sosiale miljø 

hjemme og i barnehagen, og deres leseutvikling og skolefaglige utvikling frem mot slutten av 

ungdomsskolen (Aukrust, 2005). Gjennom studien ble barna undersøkt årlig i førskolealder, 

og når de gikk i 4., 7., og 10 klasse. Studien konkluderte med at barns språklige ferdigheter 

når de begynte på skolen, forklarte mye av barnets skolefaglige utvikling og hvor det var 10år 

senere. Sammenhengen mellom tale- og skriftspråklige ferdigheter i barnehagen, og 

vokabular og leseforståelse i skolen var sterke (Aukrust, 2005). Vokabularet i barnehagen var 

en sterk prediktor til vokabular og leseforståelse 5, 8 og 11år senere. Studien konkluderte 

med at barns språkrelaterte ferdigheter hadde høy stabilitet mellom førskolealder og 

10.klasse. De konkluderte med at både skole- og hjemmemiljø spilte en avgjørende rolle for 

barns utvikling av vokabular og leseferdigheter. Resultatene viste at et godt barnehagetilbud 
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støttet barns språklige utvikling slik at de var i stand til å bruke, lære og forstå skolens språk- 

og leseopplæring bedre (Aukrust 2005, s. 34-35).  

 

Studie gjort av Cunningham og Stanovich 

Studien gjennomført av Cunningham og Stanovich undersøkte også sammenhengen mellom 

barns lesing fra 1. til 10.klasse, og avdekker funn som samsvarer med studien gjort av Snow 

m.fl. (Aukrust, 2005). Resultatene som kom frem av denne undersøkelsen ble tolket slik at 

svake lesere også blir eksponert for mindre tekst enn gode lesere, og får mindre stimulerende 

lesemateriell (Aukrust, 2005, s. 37). Disse barna leser mindre, og mange unngår å lese fordi 

de ikke forstår. Motivasjonen kan forsvinne, og det kan bli en ond sirkel (Høien & Lundberg, 

2012, s. 134). De sterke leserne ble derimot eksponert for mer tekst, og fikk i større grad 

videreutviklet vokabular og leseforståelse. Resultatene viser også her at leseferdighetene de 

første årene av skolen predikerer med leseferdighetene ved utgangen av ungdomsskolen. 

Barns vokabular ved skolestart kunne ved denne studien forklare 30 % av variasjonen knyttet 

til barns leseferdigheter i 10.klasse (Aukrust, 2005).  Lyster gjennomførte en tilsvarende 

studie i Norge, hvor resultatene konkluderte med at vokabularet ved skolestart forklarte 14 % 

av variansen ved leseforståelsen i 10.klasse. Disse tallene er lavere enn tallene funnet i 

studien gjort av Cunningham og Stanovich, men den viser likevel at barns vokabular ved 

skolestart er viktig for leseutviklingen. Sammen med de andre studiene understreker den 

betydningen og viktigheten av å jobbe med vokabularutvikling i barnehagen (Lyster & Frost, 

2014, s. 349).   

 
Personalets rolle 

For at personalet skal klare å støtte denne utviklingen er det behov for kompetanse om 

hvordan språket kan stimuleres gjennom samtaler, samspill og lek (Kunnskapsdepartementet, 

2016, s. 44). Personalet er viktige språkmodeller, og dersom de bruker et variert ordforråd, vil 

man oppleve at barna også utvikler sitt ordforråd, fordi vokabularet utvikles gjennom 

påvirkning fra omgivelsene (Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s.8; Aukrust, 2005). Et miljø 

preget av et rikt vokabular med fortolkningsstøtte, hvor det samtales om bøker, temaer, osv. 

vil gi barn språklige erfaringer som bidrar til å utvikle talespråket og senere tekstforståelse 

(Aukrust, 2005, s.4). Kvaliteten på personalets samtaler med barna har dermed stor betydning 

for barns begrepsutvikling og ordforråd (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 44). Personalets 

evne til å bruke et variert ordforråd sammen med forklaringer av ordene, har stor betydning 

for kvaliteten (Aukrust, 2011). Dette er det også viktig å tenke på under høytlesning. I 
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barnehagen leses det ofte for store grupper, og mange barn kan ha vansker med å forstå 

innholdet pga. manglende vokabular. Personalet må hele tiden være bevisst på hvordan de 

leser, forklarer nye ord, snakker og gjennomfører språkarbeid. Slike situasjoner gir 

muligheter for lærerike refleksjoner og samtaler (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 24).  

 

Forskningen konkluderer som nevnt med at barn som har et godt utviklet vokabular, forstår 

mer av det de leser (Høien & Lundberg, 2012). Bevisst begrepstrening og stimulering av 

barns ordforråd i barnehagen kan derfor være avgjørende for lese- og skriveutviklingen 

(Lyster & Frost, 2014, s. 349). Ordforråd og kunnskapen om ordene virker å ha størst 

betydning for leseutviklingen, fordi ordkunnskap gir en bekreftelse på om man leser riktig. 

Som barnehagelærer er det viktig å bevisstgjøre personalet på mulighetene man har for å 

skape samtaler og språkstimuleringsaktiviteter, og hvordan mulighetene kan brukes bevisst 

knyttet til språkarbeid som støtter barns språkutvikling (Hagtvet & Horn, 2014). 

Vokabulararbeid burde derfor være et prioritert og systematisk arbeidsfelt i barnehagen 

(Lyster, 2011, s. 85).  

 

 
2.9. Oppsummering  
I dette kapittelet har undersøkelsens teoretiske grunnlag blitt redegjort for. I denne 

redegjørelsen har vi sett at barnehagen har en avgjørende rolle knyttet til å støtte barns 

språkutvikling gjennom ulike språkstimulerende aktiviteter og forebyggende språkarbeid. 

Barnehagepersonalets kunnskap om barns språkutvikling og generelt språkarbeid er her 

avgjørende. Gjennom å bruke ulike kartleggingsverktøy vil personalet få innsikt i barns 

mestringsnivå og utfordringer. Betydningen av kartlegging, kartleggingsverktøyet TRAS og 

mediedebatter knyttet til bruken av slike verktøy er derfor redegjort for. Videre ble lese- og 

skriveutviklingen presentert, og det var naturlig å se på sammenhengen mellom denne 

utviklingen og barns språkutvikling, for å danne seg en forståelse av språkets betydning og 

sammenheng i utviklingen av lese- og skriveferdighetene. Tilslutt ble betydningen av å 

gjennomføre forebyggende språkarbeid redegjort for, med fokus på undersøkelsens 

fokuserende språkområder; fonologisk bevissthet og vokabular.  
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3 . Metode  
I dette kapittel vil jeg først ta for meg oppgavens vitenskapsteoretiske tilnærming med fokus 

på hermeneutikk. Deretter vil jeg redegjøre for forskningsdesign, for så valg av metode og 

kvalitativt intervju som metode. Jeg vil gå nærmere inn på hvordan jeg foretok utvalget av 

informanter, utarbeidelsen av intervjuguide, prøveintervju og selve gjennomføringen av 

forskningsintervjuene, arbeidet med transkriberingen og analysen av datamaterialet. Tilslutt i 

dette kapittelet tar jeg for meg undersøkelsens kvalitet gjennom validitet, reliabilitet og 

forskningsetiske hensyn.  

 

3.1. Vitenskapsteoretisk tilnærming 
Vitenskap som begrep betegner prosedyrer, metoder og den systematiske og ordnede 

kunnskapen som kommer frem ved bruken av metoder (Kvernbekk, 2015, s. 20). 

Vitenskapsteori handler om å produsere kunnskap om hvordan fenomener er, og innebærer 

spørsmål knyttet til hvordan vitenskapelige teorier er bygd opp, hvilke fremgangsmåter som 

brukes for å oppnå kunnskapen, hvilke begrensninger som gis for at kunnskapen er pålitelig, 

og hvilke forutsetninger kunnskapen hviler på (Kvernbekk, 2015, s. 20; Thomassen, 2006, s. 

71).  

3.1.1.Hermeneutikk 
I analysen av kvalitativ forskning blir det brukt ulike tilnærminger til det empiriske 

materialet, men en fortolkende tilnærming er felles for alle. Hermeneutikk betyr ”læren om 

tolkning”, og er en vitenskapsteoretisk retning med formålet om å oppnå allmenn og gyldig 

forståelse av hva en tekst betyr (Dalen, 2013, s.17; Kvale & Brinkmann, 2012, s.69). 

Hermeneutikk har røtter i humanvitenskapelig tradisjon, hvor målet er å utvikle kunnskap og 

innsikt gjennom studier, som igjen danner fundament for undersøkelsens vekt på fortolkning 

og forståelse (Thomassen, 2006; Dalen, 2013). Dette innebærer å fortolke meningsinnholdet 

utifra meningssammenhengen informantenes ytringer står i, som vil si at forskeren må 

plassere informantenes ytringer i en sammenheng for å tolke mening, og søke forståelse og 

innsikt. Det vil si at datamaterialet fra intervjuene må løftes til et fortolkende nivå (Dalen, 

2013, s. 17; Thomassen, 2006, s. 44). I denne undersøkelsen innebærer det at forskeren bør 

ha kunnskap om barnehagen som virksomhet, deres arbeid, forebygging av lese- og 

skrivevansker, hvordan vanskene kan oppdages og hvilke tiltak som kan iverksettes.  
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Empirisk materiell  

Når man tilnærme seg det empiriske materialet med den hermeneutiske retningen handler det 

om å fortolke utsagnene dypere enn det man umiddelbart oppfatter, da hermeneutikken 

fokuserer på et dypere meningsinnhold (Dalen, 2013; Wormnæs, 2005). For å få tak i 

innholdet må man forstå utsagnene i lys av en helhet, samtidig som helheten må forstås i lys 

av enkelte deler. Gjennom vekselvirkningen mellom helhet og del, beskrevet som den 

hermeneutiske sirkel eller spiral, kan man oppnå en slik forståelse (Wormnæs, 2005, s. 10; 

Dalen, 2013, s. 18). Aadland (2013, s. 192) forklarer at man i arbeidet med å forstå helheten, 

vil begynne med hvert enkelt ord, og bygge opp forestillinger underveis om hva det man leser 

betyr. Hvert ord kan ha ulike betydninger, men sammen danner de et bilde av hva det man 

leser handler om og betyr. Slik vil denne undersøkelsen bygges rundt den hermeneutiske 

retningens tankegang, hvor man forstår helheten ut fra delene, og delene ut fra helheten 

(Aadland, 2013).  

 

Tolkning 

Tolkningen av undersøkelsen vil utvikles i samspill mellom helhet og del, forskerens 

førforståelse, og forsker og tekst (Dalen, 2013). Forskerens tolkning vil være preget av egne 

forståelser og meninger. Sammen med informantenes uttalelser og relevant teori, vil disse 

tolkningene kunne skape ny kunnskap på området (Aadland, 2013; Dalen, 2013). Forskerens 

førforståelse, som alltid vil være tilstede, er det viktig at man trekke inn på en slik måte at 

den åpner opp for størst mulig forståelse av informantenes opplevelser og uttalelser. Å være 

bevisst egen førforståelse vil gjøre forskeren mer sensitiv i forhold til å se muligheter for 

teoriutvikling, perspektiver og ulike tolkninger i eget materiale (Dalen, 2013, s. 17). 

 

3.2. Forskningsstrategi/design  
Forskningsdesign forklares som hovedmønsteret for en undersøkelse, et helhetlig opplegg 

rundt et forskningsarbeid. Dette omhandler formål, problemstilling, forskningsspørsmål, 

datainnsamlingsmetoder, analyse av datamaterialet, diskusjon og konklusjon (Befring, 2015, 

s.85). Denne undersøkelsen har et ikke-eksperimentelt og deskriptivt design. Et ikke-

eksperimentelt design fremstiller ”virkeligheten” slik den fremstår og er, ved å samle inn data 

som belyser og beskriver ulike fenomener og sammenhengene mellom disse (Befring, 2015, 

s. 84). De Vaus (2014) forklarer at et deskriptivt design har som formål å beskrive fremfor å 

undersøke kausale forhold, og det legges vekt på forklaring. Denne undersøkelsen har som 
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formål å undersøke problemstillingen; ”Hvilke tanker og erfaringer har et utvalg 

barnehagelærere om barnehagens arbeid med å forebygge lese- og skrivevansker”. For å 

belyse problemstillingen ble det utarbeidet to forskningsspørsmål: ”Kartlegger pedagogen 

barns språkutvikling i barnehagen og oppdager de barn forsinket språkutvikling? Hvordan 

brukes denne informasjonen i det videre arbeidet?” og ”Hvilke språkområder vektlegger 

pedagogen som viktige områder i barnehagens forebyggende språkarbeid? ” For å besvare 

disse spørsmålene var derfor et ikke-eksperimentelt og deskriptivt design egnet, da det ikke 

var noe mål å gjøre påvirkninger, for så å undersøke endringen av dette. Målet med 

undersøkelsen var å undersøke hvilke tanker og erfaringer barnehagelærerne har om 

forebygging av lese- og skrivevansker, gjennom å undersøke hvordan virkeligheten for disse 

informantene er og fremstår (Befring, 2015).  

 

3.3. Utvalg  
Ifølge Kvale og Brinkmann (2012, s. 129) vil undersøkelsens formål avgjøre hvor mange 

informanter man trenger. Samtidig vil antall informanter påvirkes av hvor mye tid og 

ressurser man har. I denne undersøkelsen er det viktig at utvalget ikke er for stort, da 

gjennomføringen og bearbeidingen av intervjuene skal gjennomføres i tråd med rammene 

rundt en masteroppgave (Dalen, 2013, s.45). Samtidig er det viktig at materialet man sitter 

igjen med gir tilstrekkelig grunnlag for tolkning og analyse (Dalen, 2013, s. 45). Med 

bakgrunn i dette, undersøkelsens problemstilling og omfang ble 5 barnehagelærere som 

jobber med skolestarterne i barnehagen intervjuet. Informantene i utvalget ble valgt ut 

gjennom eget nettverk opparbeidet fra førskolelærerutdanning. Det ble utarbeidet to 

inklusjonskriterier for valg av informanter. For å delta i prosjektet måtte barnehagelærerne 

jobbe med skolestarterne, som er barn som går siste året i barnehagen før skolestart. Det 

andre kravet var at barnehagelærerne måtte ha minst 1års yrkespraksis fra barnehagen, og ha 

jobbet minst 1år i nåværende barnehage, slik at de hadde god kjennskap til barnehagen som 

arbeidsplass og deres praksis. 
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3.3.1. Presentasjon av informanter 
Utvalget bestod av 5 informanter. Under transkriberingen ble informantene kalt B1, B2, B3, 

B4 og B5. B står for barnehagelærer, og tallet bidrar til å skille informantenes utsagnene fra 

hverandre.  

 

B1: 20års erfaring fra barnehage. Ferdig utdannet førskolelærer i 2008, ingen 

tilleggsutdannelse/videreutdanning. Jobbet alle årene i nåværende barnehage.  

 

B2: 8års erfaring fra barnehage. Ferdig utdannet førskolelærer i 2009, ingen 

tilleggsutdannelse/videreutdanning. Jobbet 2år i nåværende barnehage. 

 

B3: 5års erfaring fra barnehage. Ferdig utdannet førskolelærer i 2012, ingen 

tilleggsutdannelse/videreutdanning. Jobbet 3år i nåværende barnehage. 

 

B4: 21års erfaring fra barnehage. Ferdig utdannet førskolelærer i 2000, tilleggsutdannelse i 

sosialpedagogikk og veiledningspedagogikk. Jobbet 17år i nåværende barnehage.  

 

B5: 4års erfaring fra barnehage. Ferdig utdannet førskolelærer i 2013, ingen 

tilleggsutdannelse/videreutdanning. Jobbet 2år i nåværende barnehage.  

	
3.4.Kvalitativt intervju 

Når man skal gjennomføre et forskningsprosjekt må man alltid benytte en metode. Ifølge 

Larsen (2010, s.17) handler metode om hvordan vi innhenter, organiserer og tolker 

informasjonen i undersøkelsen. Metode er en fremgangsmåte, et verktøy og redskap som 

brukes for å få svar på spørsmål og utvikle ny kunnskap (Larsen, 2010, s. 17). Hvilken 

forskningsmetode man velger påvirkes blant annet av forskningsspørsmålene, hvordan man 

ønsker å besvare disse, hva slags datamateriell man ønsker å samle inn og hvordan man vil 

analysere dette (Vedeler, 2009, s.31). Kvalitativ metode er derfor valgt som metode, da den 

undersøker utdypende data fra færre informanter (Grue, 2015, s. 55). Det er viktig at metoden 

samsvarer med det man ønsker å finne ut av. I undersøkelsen er ønsket å finne ut av hvilke 

tanker og erfaringer informantene har om temaene i intervjuguiden, og hvordan de arbeider 

med dette i praksis. Informantenes uttalelser, subjektive oppfatninger og perspektiv er i 
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fokus. Kvalitativt intervju som forskningsmetode er derfor en egnet metodisk tilnærming for 

å belyse undersøkelsens problemstilling.   

	
	
Et intervju kan ses på som en samtale med en viss struktur, hvor intervjuer og informant 

utveksler synspunkter om et felles tema (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 23; Dalen, 2013, 

s.13). I denne undersøkelsen vil kvalitativt intervju være en egnet metode ettersom hensikten 

er å få innsikt i informantenes egne tanker, opplevelser og erfaringer. Da målet er å få 

forståelse for hvordan barnehagen bidrar til å forebygge lese- og skrivevansker, og hvilke 

tanker barnehagelæreren har om arbeidet. Dette skal undersøkes ved å benytte en 

semistrukturert intervjuform og en fortolkende analyse av meningsinnholdet, for å forsøke å 

fange opp dybden i informantenes oppfatninger og perspektiver. Et semistrukturert intervju er 

fleksibelt og planlagt, hvor beskrivelser og fortolkninger av meningen med fenomenene 

informantene forklarer kommer frem. Spørsmålene vil stilles ut ifra en intervjuguide utformet 

med bestemte temaer, og vil derfor verken være en åpen eller lukket samtale (Kvale & 

Brinkmann, 2012, s.47). I et intervju må man ta hensyn til gjensidig forståelse og det 

personlige intervjusamspillet, men forskeren bør reflektere over rollen intervjuerens makt 

spiller i intervjusituasjonen. Intervjueren vil være den som blant annet setter i gang samtalen, 

bestemmer temaer, stiller spørsmål, bestemmer hvilke svar som skal føles opp, definerer 

intervjusituasjonen og avslutter intervjuet. Samtalen kan derfor ikke betraktes som fullstendig 

fri, likestilt og åpen dialog. Forskeren må derfor være bevisst og anerkjenne maktrelasjonen, 

og reflektere over dens påvirkning (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 52).  

 

 
3.4.1. Intervjuguide 

Kvale og Brinkmann (2012, s. 143) forklarer at en intervjuguide er et manus som er med på å 

strukturere intervjuet (vedlegg 1). For at intervjuene skulle ha en god struktur, med 

muligheter for å stille oppfølgingsspørsmål underveis, ble som nevnt, intervjuformen 

semistrukturert intervju benyttet (Kvale & Brinkmann, 2012). Intervjuguiden begynner med 

en innledende forklaring om intervjuets hensikt, informasjon om anonymitetsbeskyttelse og 

antydning til hva som er av interesse å få vite noe om. Deretter tar den for seg noen 

åpningsspørsmål knyttet til utdanning, stilling, arbeidserfaringer og tanker om egen 

kunnskap. Ved å starte intervjuet med bakgrunnsspørsmål gir man intervjuet en myk åpning, 

da spørsmålene er enkle å svare på (Larsen, 2010, s. 85). Etter disse spørsmålene er 
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intervjuguiden videre utformet som en todelt guide, med hovedtemaene kartlegging og 

språkstimulering. Språkstimulering ble videre delt inn i undertemaene fonologisk bevissthet 

og vokabular.   

 
Det ble lagt størst vekt på temaet språkstimulering, da det omfatter flere undertemaer. Hvert 

av temaene har flere hovedspørsmål og underspørsmål uformet med bakgrunn i relevant 

litteratur. Gjennom arbeidet med å formulere gode spørsmål for å få relevant informasjon, var 

det viktig å tenke gjennom om spørsmålene ville gi svar som var relevant for 

problemstillingen. Datamaterialet undersøkelsen bygger på er det informantene forteller, og 

det er viktig at man stiller spørsmål som gjør at informantene svarer så fyldig og rikt som 

mulig (Dalen, 2013, s. 27). Flere spørsmål ble derfor endret underveis, fikk 

oppfølgingsspørsmål eller ble fjernet dersom de ikke var relevante. Spørsmålenes ordlyd ble 

nøye vurdert, da ønsket var å få informantenes subjektive opplevelser, tanker og erfaringer. 

Det ble derfor viktig at spørsmålene ble stilt på en slik måte at informantenes svar, ikke ble 

påvirket av formuleringen (Larsen, 2010, s. 87).  

 

3.4.2. Prøveintervju 
I en kvalitativ intervjuundersøkelse må man alltid gjennomføre et prøveintervju (Dalen, 2013, 

s. 30). Når intervjuguiden var utarbeidet ble det derfor gjennomført et prøveintervju for å 

teste intervjuguide og lydopptaker. Samtidig var prøveintervjuet en god mulighet til å få 

erfaring med intervju som metode. Prøveintervjuet var til god hjelp for å bli litt tryggere på 

rollen som intervjuer, og man fikk en følelse av hva som måtte endres, legges til eller fjernes 

før intervjuene (Dalen, 2013). Prøveintervjuet ble gjennomført med en barnehagelærer fra en 

bekjent sin arbeidsplass. Informanten selv var ikke en bekjent, så personens arbeidsstilling og 

arbeidsoppgaver var ukjent. Under prøveintervjuet ble spørsmålene fra intervjuguiden stilt, 

og det kom tilbakemeldinger fra informanten om hva som var uklart. Jeg merket også selv at 

det noen steder manglet naturlige oppfølgingsspørsmål som tydeliggjorde hovedspørsmålet 

og fikk frem et mer utdypende svar. I etterkant ble lydopptaket hørt gjennom to ganger. 

Lyden på opptakeren var klar og tydelig, noe som gjorde transkripsjonen enklere. Etter å ha 

transkribert prøveintervjuet gikk jeg gjennom intervjuguiden og tilførte 

oppfølgingsspørsmålene jeg opplevde at manglet under intervjuet. Det var god å få prøve 

intervjusituasjonen i tryggere omgivelser. Det var nyttig å få tilbakemeldinger og øve på det å 

intervjue og transkribere før selve intervjuene.  
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3.5.Praktisk gjennomføring av intervjuene 
Før informantene ble kontaktet og intervjuene skulle gjennomføres ble det sendt en søknad til 

Norsk senter for forskningsdata (NSD), ettersom det skulle innhentes personopplysninger. 

Når prosjektet var godkjent, kunne arbeide med å kontakte informanter og avtale intervju 

begynne (Dalen,  2013, s. 32). For å opparbeide kontakt med informantene ble det sendt ut 

forespørsel om deltakelse til forskningsprosjektet via et informasjonsskriv og en 

samtykkeerklæring til styrerne i de aktuelle barnehagene. Deretter ble det opprettet kontakt 

med informanten via mail, for å avtale tid til intervju. Alle valgte å gjennomføre intervjuet på 

egen arbeidsplass, på et lukket og uforstyrret rom. Ved å sitte uforstyrret kunne de snakke 

fritt, uten å føle at de sa noen som kunne dømmes av andre. Ved å bruke lydopptaker, kunne 

fokuset rettes mot det som ble sagt, og man kunne konsentrere seg om å lytte og stille 

oppfølgingsspørsmål.  

	
Informantene fikk i forkant av intervjuet vite undersøkelsens problemstilling og temaene i 

intervjuguiden. Under intervjuene ble spørsmålene stilt til alle informantene i samme 

rekkefølge, så godt det lot seg gjøre, da dette sikret at alle svarte på det samme. Ved å stille 

spørsmålene i samme rekkefølge under alle intervjuene ble det også lettere å sammenligne og 

håndtere materialet i etterkant (Larsen, 2010). Alle intervjuene startet med den innledende 

forklaringen, hvor det ble informert om taushetsplikt, anonymitetsbeskyttelse, muligheten til 

å trekke seg og samtykkebrevet ble underskrevet. Det ble forklart at selve intervjuet ville 

starte med noen innledende spørsmål, og at hvert tema ville bli presentert før de tilhørende 

spørsmålene ble stilt, slik at de fikk tid til å omstille seg og flytte fokuset over på det nye 

temaet. Ved å informere om nytt tema kunne informantene også føle seg tryggere på det de 

ble spurt om (Larsen, 2010, s. 85). Før intervjuet ble avsluttet ble informantene spurt om det 

var noe de følte de ikke fikk sagt, ønsket å legge til eller svare annerledes på. Når intervjuet 

var avsluttet noterte jeg kort litt om de fysiske forutsetningene, miljøet rundt intervjuet og 

hvordan jeg opplevde det. Intervjuene varte i ca. 40minutter hver.  
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3.5.1. Transkribering av intervju 
Å transkribere handler om å gjøre den muntlige samtalen om til skriftlig form, slik at 

intervjuene blir strukturert og mulig å analysere (Kvale & Brinkmann, 2012, s.186). Etter 

intervjuene var gjennomført startet arbeidet med å transkribere lydopptakene, en prosess som 

gir god kjennskap til datamaterialet. Før selve transkriberingen startet hørte jeg gjennom 

intervjuene via lydopptakeren to ganger. Ettersom det var en stund mellom hvert intervju ble 

det valgt å transkribere hvert intervjuet i etterkant av gjennomføringen, da ønsket var å 

transkribere dem i sin helhet. Dette gjorde at man fikk kontinuitet i prosessen og fikk en 

følelse av intervjuenes helhet, samtidig som intervjuet var friskt i minnet (Kvale & 

Brinkmann, 2012). 

 
Transkribering innebærer å gjøre materialet klart for analyse, og er en prosess som krever at 

man gjør flere beslutninger og vurderinger knyttet til hvordan man transkriberer 

lydopptakene. I prosessen ble derfor flere aspekter ved det direkte sosiale samspillet, som 

stemmeleie, kroppsspråk, ironi og andre vanlige troper, borte (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 

187). Måten man velger å transkribere på, påvirker den videre analysen. Under 

transkripsjonen ble det valgt at ord som ”eh” og ”hm” ikke skulle bli transkribert, med 

mindre de var veldig fremtredende i samtalen, ved for eksempel usikkerhet. Videre valgte jeg 

å transkribere ordrett alt som ble sagt under intervjuene. Dialekter og tonefall ble utelatt for å 

gjøre materialet anonymt og lettere. Informantenes pauser ble derimot transkribert. Pauser 

under 5 sekunder ble markert ”…”, mens pauser mellom 5 og 10 sekunder ble markert med 

”___”. Som forklart tidligere valgte jeg å kalle informantene B1, B2, B3, B4 og B5 under 

transkriberingen for å skille utsagnene fra hverandre i det videre arbeidet. Mine utsagn ble 

transkribert som F, for forsker. I denne undersøkelsen vil informantenes utsagn utgjøre 

hovedtyngden av data, men analytiske refleksjoner vil også ha betydning. Det transkriberte 

datamaterialet ble på til sammen 41 sider.  
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3.6.Analyse av data 
Å jobbe med analyse av kvalitative data handler om å jobbe med en stor mengde tekst. Det 

innebærer at man må redusere mengden datamateriell til man står igjen med den 

informasjonen som belyser og er relevant for problemstillingen. Ved å komprimere, ordne og 

systematisere datamaterialet vil det bli analyserbart (Larsen, 2010, s. 98). For å analysere 

datamaterialet ble det valgt å bruke analyse av meningsinnhold og koding av 

intervjuuttalelsene. Begge analysemåtene regnes som de vanligste formene for dataanalyse, 

og en kombinasjon av disse, som også går inn i hverandre, vil kunne gi en god analyse. 

Hensikten med analyse av meningsinnhold er å identifisere sammenhenger, mønstre, 

fellestrekk og forskjeller (Dalen, 2013; Kvale & Brinkmann, 2012). Dette ble gjort ved å 

samle inn data og transkribere lydfilene om til tekster, før kodingen kunne begynne. Kodene 

ble klassifisert i temaer eller kategorier, som ble sortert. Deretter kunne undersøkelsen av 

datamaterialet begynne, ved å identifisere meningsfulle sammenhenger, forskjeller og 

mønstre. De identifiserte mønstrene ble vurdert i forhold til eksisterende teori og forskning, 

og kan bidra til å etablere overførbar kunnskap (Larsen, 2010, s. 99). 

3.6.1. Koding  
Ettersom koding er en del av analyse av meningsinnhold vil Kvale og Brinkmann (2012, s. 

206) sin forklaring av koding som en form for dataanalyse være sentralt i arbeidet med 

analysen. Koding handler om å knytte nøkkelord til tekstavsnittene, for senere å kunne 

identifisere uttalelsene. Når materialet er kodet kan de relevante avsnittene fra det 

transkriberte materialet kategoriseres (Kvale & Brinkmann, 2012). Materialet fra intervjuene 

i denne undersøkelsen ble kodet ved hjelp av analyseprogrammet Nvivo. Ved hjelp av dette 

programmet var det etter at materialet var kodet enklere å hente frem de kodede avsnittene, 

undersøke, omkode og kombinere koder. Det gjorde materialet enklere å bearbeide og 

analysere.   
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3.6.2. Nvivo 
Det første trinnet i analyseprosessen var å lese gjennom de transkriberte intervjuene i sin 

helhet, en og en, før arbeidet med kodingen kunne starte. Dette førte til en god oversikt over 

intervjuene og man fikk en følelse av deres helhet. Trinn to bestod av å bestemme hva man 

skulle se etter i teksten, altså hvilke koder man skulle se etter og kategorisere. 

Forskningsspørsmålene som først ble dannet ut ifra min førforståelse omhandlet kartlegging, 

forebygging, lese- og skrivevansker, fonologisk bevissthet, vokabular og barn med 

språkvansker, men disse forskningsspørsmålene ble etter hvert endret i tråd med funnene 

gjort i intervjumaterialet. Forskningsspørsmålene som stod igjen tilslutt var temaene som 

dominerte meningsinnholdet i datamaterialet, og som utgjorde hovedtemaene i kodingen 

utført med bruk av analyseprogrammet NVivo. Datamaterialet ble da kategorisert innenfor 

fire hovedtemaer; kartlegging, språkstimulering/språkarbeid, forebyggende arbeid – 

fonologisk bevissthet og vokabular, og informantene – kunnskap/erfaringer. Når 

datamaterialet var kodet i de valgte kategoriene begynte det tredje trinnet i analyseprosessen. 

Her ble materialet videre kodet i underkategoriene: kartleggingsverktøy, videre bruk av 

kartlegging, observasjon, forsinket språkutvikling, viktige språkområder, språkmiljø, 

språkgrupper, fonologisk bevissthet, vokabular, kunnskap om forebygging, språkets fokus – 

språkplaner, språkaktiviteter, vansker – kunnskap og erfaring, lese- og skrivevansker, 

skolestartergrupper og informanter. Dette gjorde datamaterialet klart for analyse ved at det 

var komprimert og systematisert, da man satt igjen med en oversiktlig inndeling over det som 

var relevant for å besvare problemstillingen (Larsen, 2010).  

 

3.6.3. Sammenhenger 
Når kodingen var ferdig gjenstod arbeidet med å undersøke det komprimerte og 

systematiserte datamaterialet, og bruke dette til å identifisere mønstre, sammenhenger og 

forskjeller, for så å vurdere det opp mot eksisterende teori og forskning (Larsen 2010, s. 98-

102). For å gjøre dette ble sammenhenger, mønstre, fellestrekk og forskjeller sett på innenfor 

hovedkategorienes underkategorier. Informantenes utsagn innenfor hver enkelt kategori ble 

sammenlignet og vurdert opp mot hverandre. Var informantene alene om sin uttalelse, eller 

var det andre som sa det samme? I tråd med den hermeneutiske sirkel ble materialet 

undersøkt i en vekselvirkning mellom helhet og del (Dalen, 2013). Likhetene og forskjellene 

ble så vurdert opp mot eksisterende teori og forskning på området. Dette ble gjort innenfor 

alle kategorier. 
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3.7. Validitet 
Validitet handler om styrke og gyldighet, og viser til om metoden og undersøkelsen faktisk 

undersøker det den er ment å skulle undersøke (Kvale & Brinkmann 2012, s. 326). Det dreier 

seg om datamaterialets gyldighet, hvordan datamaterialet belyser problemstillingen og 

hvordan det svarer på intensjonen med undersøkelsen (Grønmo, 2016, s. 241). Dersom 

innsamlingen av data gir materiell som er relevante for å besvare problemstillingen, forklarer 

Grønmo (2016, s. 241) at validiteten kan sies å være høy. Det var derfor under hele arbeidet 

med undersøkelsen viktig å stille spørsmål og tenke over om man faktisk undersøker det man 

tror man undersøker, da validering fra begynnelse til slutt vil føre til størst mulig 

kvalitetskontroll (Kvale & Brinkmann, 2012).  

 
Validitet er viktig i alle prosessene en undersøkelse omhandler, fra undersøkelsens design til 

hvordan man velger å samle inn, analysere og drøfte datamaterialet. Ifølge Kvale og 

Brinkmann (2012, s.174)  er kvaliteten på intervjuene avgjørende for hvordan kvaliteten på 

transkriberingen, analysen og rapporteringen blir. Her handler det om hvor troverdig 

resultatene som kommer frem av undersøkelsen er, og hvordan resultatene kan brukes opp 

mot andre grupper eller i andre situasjoner enn de som er undersøkt (Dalen, 2013, s. 91). ”Et 

datamateriale kan ikke være gyldig eller relevant for problemstillingen dersom ikke 

materialet er pålitelig” (Grønmo, 2016, s. 242). Det er avgjørende for undersøkelsens kvalitet 

at det skapes høy validitet. Ved å bruke en intervjuguide under intervjuene ble dette sikret, da 

samtalen ble fokusert rundt forutbestemte temaer og spørsmål, som sikret at alle 

informantene svarte på de samme spørsmålene. Dette gjorde at datamaterialet som kom frem 

av intervjuene ga relevant og tilstrekkelig informasjon om relevante temaer, og ga 

informasjon som gjorde at det var mulig å besvare problemstillingen. Om datamaterialet ikke 

er pålitelig, kan det heller ikke være relevant for problemstillingen, med mindre materialet 

handler om noe annet enn det problemstillingen ønsker svar på. Undersøkelsens validitet, og 

reliabilitet som senere vil bli gjort rede for, er avgjørende for undersøkelsens kvalitet 

(Grønmo, 2016, s. 242). Grønmo (2016, s. 257) forklarer også at det ikke er mulig å oppnå en 

helt tilfredsstillende validitet i slike samfunnsvitenskapelige studier, da det ikke finnes 

presise mål som gjør det mulig å teste validiteten på en undersøkelse. Det er derfor viktig å 

vurdere og drøfte undersøkelsens validitet. Det er vanlig å skille mellom ulike typer validitet, 

og hvilke som er relevant avhenger av undersøkelsesopplegget (Grønmo, 2016, s.251). 
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Validitet knyttet til forskerrollen, ytre validitet, validitet i forskningsopplegget og teoretisk 

validitet er her valgt som fokuserende typer. 

 

3.7.1. Validitet knyttet til forskerrollen  
Som forsker vil man ha betydning for undersøkelsens validitet, og det er viktig å tydeliggjøre 

egen forskerrolle (Dalen, 2013). Det er viktig å være klar over hvilken førforståelsen man har 

av temaet som skal undersøkes. Førforståelsen vil kunne prege spørsmålene som stilles i 

intervjuet, hvilke avgjørelser som tas underveis, samt analysen og konklusjonen man kommer 

frem til (Dalen 2013, s. 94). I slike undersøkelser vil kunnskap om undersøkelsens tema 

kunne påvirke refleksjoner og tanker som blir gjort i innsamling, bearbeiding og formidling 

av resultatene (Dalen, 2013). For denne undersøkelsen vil førforståelsen og kunnskapen 

knyttet til forebygging av lese- og skrivevansker tilegnet ved masterstudiet i 

spesialpedagogikk og førskolelærerutdanning kunne påvirke dette. Det ble derfor skrevet en 

redegjørelse av egen førforståelse, slik at det var mulig i å vurdere om førforståelsen hadde 

påvirket gjennomføringen av undersøkelsen.  Lite erfaring og kjennskap til barnehagens 

forebyggende arbeid gjorde det også enklere å klare å stille med et åpent sinn i arbeidet med 

undersøkelsen. 

 
Validitet i undersøkelsen 

Validiteten i undersøkelsen øker ved at forskeren stiller gode spørsmål, som bidrar til å 

bringe frem fyldige svar (Dalen, 2013). Grunnlaget for analysen dannes av datamaterialet 

som er informantenes uttalelser, det er derfor viktig at uttalelsene er innholdsrike og 

relevante. Hvordan man formulerer spørsmålene i intervjuguiden er det derfor viktig å tenke 

nøye gjennom, både i forhold til om de er relevante for problemstillingen og om de kan 

påvirke informantenes svar (Dalen, 2013, s. 97). Hvordan spørsmålene i intervjuguiden er 

formulert ble derfor tenkt nøye gjennom. Ved å gjennomføre et prøveintervju fikk jeg 

undersøkt om intervjuguidens spørsmål ga relevant informasjon, og om spørsmålenes ordlyd 

påvirket informantenes uttalelser. Hvordan man tolker uttalelsene er også viktig for 

undersøkelsens validitet (Dalen, 2013). For å styrke validiteten er det viktig at uttalelser 

fremstilles så nært opp mot informantenes opplevelser og forståelser som mulig. Dette kan 

gjøres gjennom ordrett transkripsjon, hvor uttalelser blir transkribert slik informantene 

forteller dem (Dalen, 2013, s. 95). For å sikre dette ble informantenes utsagn derfor beskrevet 

så nært opp mot deres utsagn som mulig, gjennom en ordrett transkripsjon, hvor uttalelsene 

ble transkribert slik informantene fortalte dem. Her var det også viktig å være bevisst hvordan 



	 53	

man svarer på informantenes uttalelser, og svare slik at man får frem deres egne erfaringer, 

oppfatninger, tanker og opplevelser, slik at man får tolket hva det informantene sa betydde 

for dem (Dalen, 2013, s.95). Det var viktig at informantene fikk tid og oppfølgingsspørsmål 

som hjalp dem til å utdype seg, slik at det ble rom for å skape en felles oppfatning og 

forståelse av det de mente å fortelle (Dalen, 2013, s.95). 

 
Fortolkninger 

Når man skal arbeide med funnene gjort i undersøkelsen, er det viktig at forskeren har et 

kritisk blikk på fortolkningene man foretar seg, forskeren er djevelens advokat (Kvale & 

Brinkmann, 2012, s. 254). Med dette menes det at forskeren må ha et kritisk blikk på 

fortolkningene som foretas, og være forsiktig med å presentere egne meninger og 

perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2012). Det var her viktig at mine fortolkningene ble 

presentert når mine egne meninger og perspektiver skulle beskrives. Gyldighet handler som 

nevnt om hvorvidt undersøkelsen undersøker det man ønsker å undersøke (Grønmo, 2016). 

Det er derfor viktig i arbeidet med intervjuet, ved prøveintervju og i intervjusituasjonen å 

vurdere spørsmålene som stilles, og om man får svar på det man ønsker. Disse vurderingene 

førte blant annet til at det ble gjort endringer i intervjuguiden. Det ble også utarbeidet og 

benyttet oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuene, som bidro til å sikre at man hadde 

forstått informantene rett og fått utdypende svar. Det hendte også at informantenes uttalelser 

ble gjenfortalt slik de ble oppfattet, for å høre om informantene var enig i min forståelse og 

oppfatning. Samtidig var det viktig å ha fokus på informantenes svar, stille 

oppfølgingsspørsmål og be om utdypende svar. Dette bidro til å sikre validitet, da 

informantenes subjektive perspektiver og oppfatninger er i fokus (Kvale & Brinkmann, 

2012).  

 

3.7.2. Ytre validitet 
Ytre validitet knyttes til spørsmålet om validitet i forhold til utvalget. Her handler det ofte om 

generalisering av resultatene, og da i hvilken grad disse kan overføres til andre grupper eller 

situasjoner (Kvale & Brinkmann, 2012, s.129). Utvalget for undersøkelsen bestod av fem 

informanter, alle utdannet førskolelærere. Med kun fem informantene er det derfor ikke 

mulig å generalisere resultatene som kommer frem av undersøkelsen. Få informanter i en 

undersøkelse gjør det vanskelig å generalisere, da resultatene som da kommer frem kun sier 

noe om disse informantenes opplevelser, tanker, erfaringer og praksis (Kvale & Brinkmann, 

2012, s. 129). Resultatene presentert i denne oppgaven regnes derfor som gyldig for denne 
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undersøkelsen. Likevel bidrar funnene til å synliggjøre noen tendenser, da man kan anta at 

man kan finne lignende funn i lignende undersøkelser (Dalen, 2013; Kvale & Brinkmann 

2012). Spørsmålet om ytre validitet vil i kvalitativ forskning handle mer om bruken av 

relevant og bredt utvalg, hvor det er individuelle variasjoner (Dalen, 2013, s. 96).Ved å ha et 

utvalg med variasjoner knyttet til utdanning, antall år arbeidspraksis og erfaringer ble det 

skapt et bredt utvalg i undersøkelsen. Informantene hadde alt fra 4 til 20års erfaring fra 

barnehage, og en av fem har tatt videreutdanning. Dette tilsier at informantene har ulike 

praksiserfaring, noe som bidro til å skape variasjon i utvalget. Når utvalget kun består av fem 

informanter, og dermed var for lite til å kunne generalisere resultatet, var det derfor viktig å 

oppnå tilstrekkelig og relevant informasjon for å sikre validitet. Under utformingen av 

rapporten var det derfor viktig at informasjonen fra intervjuene ikke bare ble beskrevet, 

informantenes uttalelser ble også fortolket og reflektert over (Dalen 2013, s. 96).    

 

3.7.3. Validitet i datamaterialet 
Validitet må også drøftes opp mot bearbeidingen av datamaterialet (Dalen, 2013). For å sikre 

dette ble problemstillingen skrevet inn i intervjuguiden. Dette gjorde at problemstillingen 

hele tiden var i fokus, og sikret at man undersøkte det som var hensikten med undersøkelsen. 

Dette sikrer at man undersøkte det som var hensikten (Kvale & Brinkmann, 2012; Dalen, 

2013). Intervjuguiden bidro til at samtalen holdt fokus på det som var relevant, da den var 

nøye gjennomtenkt i forhold til om den undersøkte det som var ønsket. Det er også viktig å 

sikre at man har forstått det informantene mener å si. Det var derfor viktig for oppgavens 

validitet å be informantene utdype og forklare hva de mente, og kontrollere om man hadde 

forstått dem riktig. Ved å benytte lydopptaker vil man gjøre det mulig å transkribere det 

informantene sier ordrett (Dalen, 2013, s. 97; Kvale & Brinkmann, 2012, s. 253). For å sikre 

dette ble det valgt valgte å ”på stedet” kontrollere utsagn som kunne virke uklare å tolke, ved 

å gjenta det informanten sa og spørre hva som lå i dette.  

 

For å styrke validiteten ble det som nevnt også gjennomført prøveintervju hvor intervjuguide 

og lydopptaker ble prøvd ut. På bakgrunn av dette ble det foretatt endringer og justeringer 

knyttet til intervjuguiden, slik at spørsmålene ble tydeligere og bidro til å få informasjon som 

var relevant. For å styrke validiteten er det også viktig å redegjøre for hvordan datamaterialet 

er samlet inn og tilrettelagt for analyse, noe som er blitt gjort tidligere i kapittelet (Dalen 

2013, s.97). Under kodingen av datamaterialet ble analyseprogrammet NVivo brukt. Dette 
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gjorde analyseprosessen mer transparent, og ga meg muligheten til å sjekke egne koder og 

eget datamateriale underveis og i etterkant. Det har også blitt redegjort for hvordan 

datamaterialet er samlet inn og tilrettelagt for analyse, noe som bidrar til å styrke validiteten 

(Dalen 2013, s.97). Under tolkningen av datamaterialet var ønsket å finne indre 

sammenhenger, og utvikle en dypere forståelse av temaet man undersøker. Når datamaterialet 

ble tolket var det derfor viktig å gjøre utsagnene fra informantene om til en helhetsforståelse, 

som er i tråd med den hermeneutiske sirkel (Wormnæs, 2005; Dalen, 2013). Utsagnene fra 

informantene ble tolket opp mot hverandre, for på den måten å kunne skape en bedre 

forståelse av forskjeller, sammenhenger, mønstre og likheter (Dalen, 2013, s. 98). Ved å 

sende ut et informasjonsskriv i forkant av intervjuet, sikret man at de hadde et felles grunnlag 

før gjennomføringen, slik at de var informert om hva de skulle være med på. 

 

3.7.4. Teoretisk validitet 
I analyse og tolkeprosessen ble også teoretisk validitet sentralt. Dette handler om i hvilken 

grad modeller, mønstre og begreper som blir trukket inn gir en teoretisk forståelse av det 

undersøkelsen omhandler (Dalen, 2013, s.99). Den teoretiske forståelsen som ble benyttet i 

undersøkelsen ble valgt med formål om å forklarte fenomener og sammenhenger som ble 

presentert i intervjuene, og som belyste relevante sider knyttet til undersøkelsen. I slike 

undersøkelser kreves det at sammenhengene som forklares og avdekkes, kan dokumenteres i 

datamaterialet og forskerens fortolkninger, og sammenligningen av dette (Dalen, 2013, s. 99).   

 

3.8. Reliabilitet  
For å sikre høy validitet er man avhengig av god reliabilitet, da de utfyller hverandre og 

begge er viktige forutsetninger for god datakvalitet (Grønmo, 2016, s. 242). I kvalitative 

undersøkelser handler reliabilitet om hvor vidt man kan stole på dataene og funnene som er 

gjort (Grønmo, 2016). Som begrep betyr reliabilitet pålitelighet, som innebærer at 

datamaterialet ikke er tilfeldig. Dersom materialet er til å stole på, og ikke er preget av 

tilfeldighet, vil undersøkelsen ha en høy grad av reliabilitet (Aadland, 2013, s. 309; Kvale & 

Brinkmann, 2012, s. 250). Her vil spørsmål knyttet til om resultatene kan produseres på nytt 

på et senere tidspunkt, og om man da vil få lignende svar i datamaterialet dersom 

undersøkelsen gjennomføres på nytt av andre forskere, være sentrale (Grønmo, 2016, s. 241).  

I denne undersøkelsen kan man ikke forvente at resultatet ville blitt det samme dersom 

undersøkelsen ble gjennomført av andre forskere eller på et senere tidspunkt, ettersom 



	 56	

undersøkelsen har fokusert på disse informantenes subjektive opplevelser og praksis. Det kan 

også være at andre forskere ville fått andre resultater med de samme informantene, da 

informantene kan svare annerledes eller endre sine svar. En annen forsker ville sannsynligvis 

også hatt en annen væremåte, noe som kan påvirke spørsmålenes ordlyd. Informantene 

påvirkes av situasjonen og intervjueren, noe som igjen påvirker hva som blir sagt (Kvale og 

Brinkmann, 2012; Larsen, 2010). I lys av Grønmo (2016, s. 241) ville det styrket 

undersøkelsens reliabilitet dersom undersøkelsen ble gjort av andre forskere med lignende 

funn. Jo høyere samsvar, jo høyere reliabilitet. Men man må også tenke på at 

samfunnsfenomener endrer seg, noe som kan påvirke resultatene om man senere hadde 

gjennomført undersøkelsen på nytt. Det er derfor viktig at man begrunner valg gjort i 

undersøkelsen underveis (Grønmo, 2016, s. 241; Kvale & Brinkmann, 2012, s. 250). Når det 

gjelder intervjuene blir reliabiliteten ofte diskutert i forhold til ledende spørsmål, som kan 

påvirke svarene fra informantene. Ledende spørsmål ble derfor unngått under intervjuene, 

ettersom slike spørsmål er formulert på en måte som øker sjansen for å få et bestemt svar 

(Larsen, 2010, s. 86). Under transkriberingen stilles det også spørsmål til intervjuerens 

reliabilitet, knyttet til valg av transkripsjonsmetode (Kvale & Brinkmann 2012, s. 192). Man 

bør derfor transkribere intervjuopptakene ordrett, slik at transkriberingen blir så nøyaktig som 

mulig. Under arbeidet med transkripsjonen ble lydopptakene derfor transkribert ordrett, slik 

at det ble så nøyaktig som mulig. Lydopptakene ble lyttet til to ganger før transkriberingen 

startet, og det transkriberte materialet ble nøye sjekket opp mot lydopptaket i etterkant. Hvor 

man setter punktum, komma, hvor lenge og når man opplever pauser, hvor man oppfatter at 

setningen slutter og emosjonelle aspekter, vil påvirke reliabiliteten her (Kvale & Brinkmann, 

2012). Forskere som transkriberer det samme materialet kan få ulike transkripsjoner, fordi 

man oppfatter og transkriberer forskjellig. Det var derfor viktig å forklare og begrunne 

valgene jeg tok under transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 192). Hvordan 

informasjonen blir behandlet, og om materialet blir behandlet nøyaktig påvirker også 

oppgavens reliabilitet. For å sikre høy reliabilitet var det derfor viktig å holde orden på hvilke 

informanter som hadde sagt hva, og ikke blande intervjudataene og informasjonen som var 

transkribert. For å sikre høy reliabilitet var det viktig å være nøyaktig i behandlingen av 

datamaterialet (Larsen 2010, s. 81).  
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3.9.Forskningsetiske hensyn 
Under arbeidet med et forskningsprosjekt er det flere etiske hensyn som må tas i betraktning 

og reflekteres rundt både før, under og etter gjennomføringen av undersøkelsen. Etiske 

hensyn og betraktninger som berører denne undersøkelsen vil være meldeplikt, personvern, 

krav om informering, samtykke og deltakelse, god henvisningsskikk, vitenskapelig redelighet 

og generaliserbarhet. Før informantene kunne kontaktes og intervjuene gjennomføres ble 

prosjektet meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD), da det er meldeplikt for alle 

prosjekter som omfatter personopplysninger som skal behandles med elektroniske 

hjelpemidler (Dalen 2013, s. 100). Når NSD hadde godkjent planen bak prosjektet, kunne 

arbeidet starte (vedlegg 3). 

 

3.9.1. Personvern 
Personvern var et sentralt etisk hensyn som måtte betraktes, ettersom personlige 

opplysninger, som blant annet arbeidsstilling og utdanning, vil komme frem under 

gjennomføringen av undersøkelsen. Dette handler om at forskeren skal respektere 

informantenes frihet, medbestemme, integritet og autonomi (NESH, 2016, s.12). I denne 

undersøkelsen vil dette knyttes til hvordan forskeren behandler de personlige opplysningene 

som kommer frem under innsamlingen og bearbeidingen av data, og måten opplysningene 

behandles på, som skal samsvare med grunnleggende personvernhensyn (NESH, 2016, s. 12). 

Under arbeidet med datamaterialet ble informantene anonymisert og personlige opplysninger 

ble oppbevart på en passordbeskyttet datamaskin, utilgjengelig for andre. Under slik 

forskning er det viktig å huske på at de som gjøres til gjenstand for forskning har krav på at 

informasjonen som kommer frem blir behandlet konfidensielt. For å imøtekomme dette ble 

forskningsmaterialet anonymisert, da det er forskerens oppgave å hindre formidling av 

informasjon som kan skade informantene. Navn og andre personlige opplysninger ble derfor 

endret eller fjernet. Når prosjektet var ferdig ble også det anonymiserte datamaterialet slettet 

(Dalen, 2013, s. 101; NESH, 2016). 
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3.9.2. Krav om informering, samtykke og deltakelse 
Det var også viktig å gi informantene tilstrekkelig informasjon om undersøkelsens formål og 

hensikt, taushetsplikt, hvem som skulle få tilgang til informasjonen, datasikkerhet, hvordan 

resultatene skulle brukes og følgende av å delta i undersøkelsen (Dalen, 2013; NESH, 2016). 

Ved å sende ut et informasjons- og samtykkebrev i forkant av intervjuene ble denne 

informeringen ivaretatt (vedlegg 2). Brevet ga tydelig informasjon, og bidro til at 

informantene kunne danne seg en forståelsen av undersøkelsen. Siden personlige 

opplysninger kom frem i arbeidet var det viktig å informere og innhente samtykke fra 

informantene knyttet til deltakelse. Samtykkebrevet var fritt og informert, og informerte om 

at de når som helst kunne trekke seg fra undersøkelsen uten negative konsekvenser, og 

informasjonen de hadde gitt ville da bli slettet (Dalen 2013; NESH 2016). I forkant av 

intervjuene var det også viktig å tenke gjennom rollen som intervjuer og forsker. 

Informantene skal føle seg trygge, og ikke oppleve å bli bedømt eller vurdert. Det er derfor 

viktig å tenke gjennom måten man fremstår på, og hvordan man stiller spørsmål og 

kommenterer det informantene sier. Man skal være bekreftende og oppmuntrende, og det er 

viktig å ikke være ledende eller påvirke svarene (Larsen 2010, s. 86-87).  

 
3.9.3. Henvisningsskikk, vitenskapelig redelighet og generaliserbarhet 
Under skriveprosessen var god henvisningsskikk viktig, da det legger grunnlaget for 

etterprøvbarhet og videre forskning (NESH, 2016, s. 27). Ved å gi en nøyaktig henvisning til 

litteraturen som ble brukt, er det mulig å spore informasjonen tilbake til kildene. Det er også 

viktig å fremme normer for god vitenskapelig praksis, som innebærer en forpliktelse om å 

snakke sant, følge regler for plagiat og ikke forfalske datamaterialet. Resultatene som kom 

frem i undersøkelsen er derfor presentert på en ærlig måte, slik de for meg fremstod av 

intervjuene. Informantenes uttalelser er fremstilt slik at de kan kjenne seg igjen i sine 

uttalelser, og ingen er stilt i et dårlig lys (NESH, 2016, s. 29). Man kan også være kritisk til 

bruk av kvalitative metoder med tanke på blant annet størrelsen på utvalget og muligheten for 

å generalisere resultatet. Det er en tidskrevende prosess å behandle datamaterialet i etterkant, 

ettersom svarene ikke kommer frem gjennom avkryssede svarkategorier slik det gjør ved 

bruk av spørreskjema. Det kan dermed være vanskeligere for informantene å være ærlig, da 

de kan svare det de tror er akseptert og ønsket. Men selv om det er flere kritiske områder man 

bør ha i bakhodet under slike undersøkelser, er det også mange fordeler med intervju som 

metode (Larsen, 2010, s. 26). Ved å bruke kvalitative metoder er det mulig å gå i dybden på 

det man undersøker, som vil gi en bedre helhetsforståelse. Forskeren har også mulighet til å 
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stille oppfølgingsspørsmål, og dermed få utdypende svar og rydde opp i misforståelser. Det er 

også enklere å sikre god validitet i undersøkelsen, da nettopp muligheten for at informanten 

kan snakker fritt og utdypende er tilstede ved at forskeren kan stille oppklarende spørsmål 

(Larsen, 2010, s. 26). Kvalitativt intervju er derfor en godt egnet metode, da undersøkelsen 

ønsker å finne ut mer om informantenes oppfatninger og perspektiver knyttet til lese- og 

skrivevansker, og hva de gjør i praksis for å forebygge dette. Kvalitativt intervju ble derfor 

valgt som metode for undersøkelsen.  

 
 

3.10.Oppsummering 
I dette kapittelet ble undersøkelsens metodiske tilnærming redegjort for. Først i kapittelet ble 

hermeneutikk presentert, da denne tilnærmingen ble valgt som undersøkelsens 

vitenskapsteoretiske tilnærming. Videre ble undersøkelsens forskningsdesign forklart, og 

med bakgrunn i undersøkelsens ikke-eksperimentelle og deskriptive design ble kvalitativt 

intervju valgt som egnet metode. Utvalget bestod av fem informanter, og de ulike aspektene 

knyttet til arbeidet i forkant, underveis og etterkant av intervjuene stod sentralt i kapittelet. 

Dette er knyttet til arbeid med intervjuguide, prøveintervju, praktisk gjennomføring av 

intervjuene, transkribering og analyseprosessen. Tilslutt ble undersøkelsens validitet og 

reliabilitet gjort rede for, før kapittelet avsluttet med de forskningsetiske hensynene 

undersøkelsen måtte ta i betraktning.  
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4. Fremstilling av resultater  
Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvilke tanker og erfaringer et utvalg 

barnehagelærer har om barnehagens arbeid med å forebygge lese- og skrivevansker. For å 

belyse dette ble det utarbeidet to forskningsspørsmål, som omhandler kartlegging og 

forebyggende språkarbeid. Disse forskningsspørsmålene danner utgangspunktet for 

inndelingen av kapitelet. Funnene er delt inn i følgende kategorier: 1) kartlegging og 2) 

forebyggende språkarbeid. Dette er kategorier som har oppstått i samspill mellom 

problemstilling, intervjuguidens temaer og funn gjort i undersøkelsen. I slutten av kapittelet 

vil funnene kort oppsummeres.  

 

Informantene forteller at språkstimulering er en viktig del av barnehagen, og at det har en 

sentral plass i det daglige arbeidet. Et allsidig språkmiljø som støtter barnet er noe alle 

vektlegger. I dette legger informantene et miljø preget av mye språk, lekende voksne, voksne 

som setter ord på følelser, handlinger og objekter. Voksne som introduserer barn for 

fremmedord, utfordringer, variasjon og progresjon i de språkstimulerende aktivitetene er 

viktig for informantene. Et høyt tilbud av aktiviteter som høytlesning, alfabetleker, 

begrepstrening og annen språkstimulerende lek anser de som viktig. Kartlegging av barns 

språkutvikling har en viktig betydning i dette arbeidet, da det gir personalet en pekepinn på 

hvilke språkområder de bør jobbe mer med og hva de må jobbe med dersom barn har 

utfordringer med språket. Kartleggingsverktøy er derfor viktig redskap for å spisse 

språkarbeidet og det første som vil bli presentert her.  

 

4.1. Kartlegging 
Dette delkapittelet tar for seg forskningsspørsmålet om kartlegging av barns språkutvikling i 

barnehagen, om informantene oppdager barn med forsinket språkutvikling og hvordan denne 

kunnskapen brukes i det videre arbeidet. For å belyse spørsmålet vil funn knyttet til 

kartleggingsverktøy og videre bruk av kartleggingsmaterialet bli presentert. 

 

Samtlige informanter forteller at de bruker kartleggingsverktøy for å kartlegge barns språk og 

oppdage barn med forsinket språkutvikling eller andre vansker. Pedagogene forteller alle at 

de ofte merker om barnet har vansker før de tar i brukt kartlegging, men at slike verktøy er 

nyttig for å avdekke hvor i språket barnet har utfordringer. Det kommer frem av intervjuene 
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at hensikten med kartleggingen er å finne barnets mestringsnivå, og gi personalet svar på om 

det er grunn til bekymring eller ikke. Dersom resultatene viser at det er grunn til bekymring 

for barnets språkmestring forteller informantene at de alle har et godt og nært samarbeid med 

blant annet PPT og BUPA, da de er viktige instanser for å sikre dette arbeidet. 

 
”Er det grunn til bekymring samarbeider vi med PPT, og får gode råd om hvilke 

kartleggingsverktøy vi bør bruke, og de kartlegger. Men det vi alltid tar først er TRAS.” (B1). 

 
4.1.1. Kartleggingsverktøy 
Felles for informantene er at de alle benytter TRAS. Informantene fra de kommunale 

barnehagene forteller at de er pålagt å kartlegge alle barn, mens de i de private barnehagene 

kun benytter verktøyet på barn hvor de føler det er behov for det. Noen av informantene 

forteller også om andre kartleggingsverktøy som Alle med, Nya SIT, Mio, Bo Ege og 

Askeladden, men TRAS er verktøyet som først tas i bruk og som brukes av alle barnehagene i 

undersøkelsen.  

 

”Vi bruker TRAS, hvis det er behov. Det er veldig nyttig for å få en oversikt over hva barnet 

mestrer og ikke, før vi starter det videre arbeidet med tiltak.” (B2). 

 

4.1.2. Videre bruk av kartleggingsmaterialet 
Når kartleggingen er gjennomført er dette viktig materiale for det videre arbeidet, forklarer 

informantene. F.eks. at man bør jobbe mer med begrepsforståelse dersom flere barn skårer 

lavt på dette. Informantene understreker at kartleggingsverktøyene er avgjørende for å hjelpe 

barn som har ulike utfordringer, på de områdene hvor de faktisk har utfordringer. Det er også 

viktig for videre prosesser med PPT eller andre instanser, dersom det er behov for det. 

Samtidig gjør materialet personalet bevisst på barnas utfordringer og språkarbeidet de 

gjennomfører, forklare en av informantene.  

 
”Vi bruker det til å bli mer bevisst på hvor vi trenger å sette inn støtet hvis det er noen 

mangler. Da får vi virkelig sett hvor barnet har utfordringer, eller hvor barnegruppa har 

svake punkter, og får satt inn støtet der.” (B1) 
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Det er felles enighet om hva resultatene som kommer frem av kartleggingen skal brukes til og 

hvordan det videre arbeidet skal foregå. Samtlige forteller at de etter å ha kartlagt barnet og 

vært i samtale med foreldrene, bruker det som kommer frem av kartleggingen som 

utgangspunkt for språkgrupper og språkarbeid. Dersom resultatene viser at det er behov for 

det, forteller informantene at resultatene også vil danne grunnlaget for henvisning til PPT 

og/eller BUPA. Deretter vil instansene avgjøre om det er behov for videre kartlegging og 

observasjon. B1 forteller at vanskene i noen tilfeller er av den grad at det er behov for IOP, 

og det blir utarbeidet en slik plan dersom det er anmodningen fra PPT.  

 
”PPT er en viktig instans, som veileder oss godt. Vi samarbeider tett i forhold til metoder, 

verktøy og arbeid med barnets vansker. Også skriver vi IOP, som vi må følge opp, evaluere 

og videreutvikle. Det er ikke alle som trenger IOP, for vi legger opp til aktiviteter, 

språkgrupper osv. som en del av planene for språkutvikling også.” (B1) 

 

4.1.3. Kritikk til kartlegging 
Samtidig som informantene fremhever hvor viktig kartlegging er for å oppdage barn med 

vansker og hvor vansken ligger, er det enighet om at kartlegging er noe man skal være kritisk 

til. Kritikken informantene utrykker går på både verktøyene i seg selv, og tiden og ressursene 

som brukes og mangler knyttet til arbeidet det ligger i å kartlegge alle barn. B1 fremhever at 

kartleggingen er viktig, men at hun ikke syns man skal kartlegge barn man ikke er bekymret 

for. Dette forklarer også B4, som mener kartleggingen ikke alltid er til å stole på, da de kan gi 

ulike og vage resultater. Hun mener barn i slike situasjoner er i en kunstig test-posisjon. 

Kartleggingen sier ikke alt om barnet, og hun mener situasjonen og hele settingen rundt kan 

spille inn på barnets prestasjon.  

 

”Jeg er ikke så glad i kartlegging, for det sier ikke så mye om helheten. Alt kommer ikke 

frem…de viser kanskje at alt er bra, men så er det ikke det. Eller motsatt. Jeg testa et barn 

som kan lese og skrive, og som fungerer godt kognitivt, men barnet strøyk på testen…Så det 

er viktig å være kritisk. ” (B4). 

 

Informantene understreker at de også er kritisk til kartlegging fordi det tar mye tid og 

ressurser fra avdelingen. Tid og ressurser som kunne blitt brukt på andre ting, som 

språkarbeid. Barnehagene i undersøkelsen har derfor hatt diskusjoner rundt dette, da de 

opplever det som tidkrevende å kartlegge alle. Informantene mener de mangler ressurser for å 
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få gjennomført arbeidet, samtidig som de skal gjennomføre og planlegge aktiviteter. 

Barnehagene får mer krav og oppgaver, men ressurser får vi ikke like mye av, avslutter B2. 

  

4.2. Forebyggende språkarbeid 
I dette delkapittelet vil resultatene knyttet til forskningsspørsmålet om språkområder 

pedagogene vektlegger som viktige i barnehagens forebyggende språkarbeid, og hvordan 

dette arbeidet gjennomføres bli presentert. Jeg vil presentere språkområdene informantene 

vektlegger som viktig i sitt språkarbeid, tankene de har om dette arbeidet og forebygging, og 

presentere funnen knyttet til arbeid, erfaringer og kunnskap. Tilslutt vil funn knyttet til 

oppgavens fokuserende språkområder fonologisk bevissthet og vokabular bli presentert.   

 

4.2.1. Fokuserende språkområder 
Av resultatene kommer det frem at informantene vektlegger flere språkområder som viktig i 

språkarbeidet, og de syns det er vanskelig å velge hva som er viktigst. Men i analysen av 

resultatene kommer det tydelig frem at det er enighet om at vokabular er området 

informantene anser som aller viktigst, etterfulgt av arbeid med fonologisk bevissthet. Disse 

områdene fremstår som viktigst både i det generelle språkarbeidet, og i arbeid med barn med 

forsinket språkutvikling. Å ha kunnskap om disse områdene er viktig for å mestre kravene 

skolen stiller, samtidig som det kan forebygge for eventuelle vansker, forteller informantene. 

Alle forteller at de jobber med forebygging av lese- og skrivevansker, selv om det ikke alltid 

er bevisst. Med dette mener de at de ikke bevisst jobber med områdene knyttet til fonologisk 

bevissthet og vokabular fordi de skal forebygge lese- og skrivevansker, men fordi det er en 

del av det helhetlige språkarbeidet. Likevel vet de at arbeidet kan være forebyggende.   

 

”Forebygging av lese- og skrivevansker er ikke en målsetting i seg selv, men vi jobber aktivt 

med språkarbeid som bidrar til det. Målet er ikke at vi skal forebygge lesevansker i dag, men 

vi jobber med ulike språkaktiviteter…og vet at det kan være forebyggende.” (B2) 
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4.2.2. Kunnskap om språk og forebygging 
Informantene forteller at språk er en sentral og viktig del av barnehagens personalmøter og 

faglige diskusjoner. Fire av barnehagene har selv utarbeidet eller fått tildelt en språkplan av 

kommunen, som legger føringer for språkarbeidet som gjennomføres. Barnehagen som ikke 

hadde en konkret språkplan, forteller at de har språk som satsningsområde, og at dette gjør at 

de har fokus på tema likevel. 

 

”Vi har en progresjonsplan over barns språkutvikling, som viser hvordan vi skal jobbe med 

de ulike språkområdene på de ulike alderstrinnene i utviklinga. Her står det f.eks. hvordan vi 

kan jobbe med begreper og bokstaver i de ulike aldrene.” (B1) 

 

B4 forklarer at slike planer er med på å sikre progresjon i arbeidet, og sikrer at arbeidet 

gjennomføres. Informantene sier de følger språkplanen, da den er en sentral del av 

planleggingsarbeidet og personalmøter gjennom året, men B2 understreker at de bør bli 

flinkere på å inkludere assistentene. Vi bør samtale mer med dem om betydningen av 

språkarbeidet, forklarer hun. Forebygging av lese- og skrivevansker derimot, er ikke en del 

av de faglige diskusjonene og barnehagenes språkplaner. B5 forteller at dette er et tema som 

aldri har blitt diskutert, da fokuset ligger på det generelle språkarbeidet. Hun forteller derfor 

at hun savner mer kunnskap om tema.  

 

”Jeg syns kunnskapen jeg har om forebygging av lese- og skrivevansker er mangelfull, men 

vi jobber hele tiden med språket utifra det vi har lært om barns språkutvikling. Begreper for 

eksempel.. det er derfor et viktig språkområde å jobbe med” (B1). 

 

Barns språk og språkutvikling var en viktig del av utdanningen til informantene, og det er noe 

alle opplever de har mye kunnskap om. Det forebyggende arbeidet derimot, hadde ikke mye 

plass i utdanning og var ikke et tema informantene fikk mye kunnskap om. Informantene 

påpeker at kunnskapen knyttet til dette derfor er mangelfull og at de skulle ønske det fantes 

mer fagstoff knyttet til hvilke tiltak forskning viser kan være med på å forebygge lese- og 

skrivevansker i barnehagen.  
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”Jeg skulle ønske vi hadde enda mer kunnskap. Hva viser forskning at forebygger lese- og 

skrivevansker? Gjør vi det forskning viser er best? Det handler jo om å bli bevisst og 

bevisstgjøre personalet på betydningen av et slikt arbeid om vi skal klare å forebygge lese- 

og skrivevansker.” (B3). 

 

4.2.3. Hvordan gjennomføres arbeidet med språkområdene?  
Informantene forteller om flere måter å jobbe med språkområdene på. Språkleker med utrykk 

og bevegelser, samlingsstund, bruk av konkreter, rim, regler, sang, høytlesning og samtaler er 

noen av arbeidsmåtene informantene snakker om. B1 forteller at begrepstrening er en av 

mange måter å jobbe med språkstimulering på, og informantene forteller at de vektlegger 

arbeid med begreper i samlinger. Alle vektlegger høytlesningens betydning for 

språkutvikling, og to av informantene har gjennomført høytlesningsprosjekter. Flere påpeker 

at høytlesning er barnets første møte med skriftspråket, og en viktig faktor i det forebyggende 

arbeidet, da det byr på samtaler om begreper og ord. En annen arena hvor det arbeides med 

begreper og bokstaver er i skolestartergrupper og språkgrupper. Både skolestartergrupper og 

språkgrupper er noe alle informantene praktiserer. Oppfatningen om at lese- og 

skriveopplæringen kommer tidsnok på skolen er noe det er stor enighet om, men 

informantene har skoleforberedende innhold som lek med begreper, bokstaver og tall ca. en 

gang i uka i omtrent 1,5time.  

 

”I skolestartergruppa får barna leke seg med bokstaver og tall. På deres premisser… og 

selvfølgelig tilbyr vi også aktiviteter…vi lager bokstaver, setter sammen ord, utforsker 

begreper, finner navnet, lærer å skrive navnet, pluss mye annet.” (B1). 

 

B2 forteller at skolestarterne arbeider med ulike aktiviteter og har en oppgavebok, som noen 

av barnehagene benytter. Arbeidet inneholder smådrypp av bokstaver, skriving, tall, former 

og farger. I disse gruppene er det mye fokus på rim, regler, høytlesning, dramatisering, vitser, 

gåter, temaarbeid, ulike språkleker og begrepstrening, ifølge informantene. Det fortelles at 

innholdet, som er for barn som går siste året i barnehagen, er lekpreget og skal bidra til å gi 

barn lese- og skriveinteresse. I språkgrupper forklares det at barn som har ulike språklige 

utfordringer blir tatt ut og får være med på aktiviteter som bidrar til å styrke vansken, ofte 

sammen med språksterke barn som kan fungere som språkmodeller.  
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Hvordan informantene konkret arbeider med språkområdene fonologisk bevissthet og 

vokabular vil videre bli gjort rede for.  

 

4.2.4. Fonologisk bevissthet 
Flere av informantene er usikre på hva de legger i begrepet fonologisk bevissthet. De vet det 

handler om forholdet mellom bokstav og lyd, lytte ut ord og hvordan man uttaler ord, men 

mer enn dette er det vanskelig å si. En av informantene forbinder det også med 

munnmotorikk. I arbeidet med bokstaver og lekeskriving forteller informantene at målet er at 

barna skal oppleve nysgjerrighet, glede, mestring og få kjennskap til bokstavene. 

Bokstavinnlæring og skriving er ikke noe informantene legger stor vekt på, men de jobber 

alle med bokstavene, uten at det legges konkrete mål eller føringer for arbeidet. Barn som 

ønsker å skrive og har interesser for det, støttes og møtes der de er, men ingen har som mål at 

barna skal kunne alle bokstavene før skolestart.  

 

”Det handler om å gi erfaringer, bli kjent med hva bokstaver er og gjerne hvordan de ser ut. 

Jeg vet ikke om jeg har tro på at barnehagen skal ha systematisk innlæring av bokstaver, men 

at man er kjent med det, vet hva det brukes til, det tror jeg er lurt før man begynner på 

skolen.” (B1) 

 

I barnehagealder ligger fokuset mer på bokstavgjenkjenning, enn selve lesingen, forklarer B2. 

Hvordan barn får kjennskap til bokstavene varierer, og det forklares blant annet om arbeid 

hvor de skriver alfabetet på melkekorker som barna kan leke med og lage ord av, navneskilt 

hvor barna lærer å gjenkjenne bokstavene i eget navn, ukas bokstav, arbeid med ”Øysteins 

blyant”, oppgavebøker og høytlesing. Alle forteller om lekende arbeidsmetoder, og ulike 

alfabetleker ser ut til å være noe alle gjennomfører.  

 

”Vi har ukas bokstav hvor vi starter med A og jobber oss nedover. Da skal man på en måte; 

mitt skip er lastet med aper, ananas…Også har vi ukas ridder med brev og oppgave om å 

skrive brev tilbake. Da får de brukt språket på en morsom måte, og vi får inn både bokstaver 

og begreper.” (B3) 
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Informantene forteller at de også jobber med å lytte ut forbokstavene i ord og det å høre etter 

lydene som ordene er satt sammen av. Barna viser etter hvert stor interesse i å finne ut 

hvilken lyd og bokstav ting og ord begynner eller slutter på, forteller B4. Informantene 

forteller at de syns dette arbeidet hører mer hjemme på skolen, men de arbeider likevel med 

det, da det er en del av det naturlige språkarbeidet. Å ta utgangspunkt i barnets navn er noe de 

hevder er viktig, og et godt sted å starte for å få en forståelse av bokstavnavnene og lyd.  

 

” Når vi jobber med forholdet mellom bokstav og lyd går det først og fremst ofte på navnet 

vårt. Du heter jo Henriette, det begynner på H, men den heter jo ”hhh”, når du skal ha den 

inn i navnet.” (B1) 

 

B2 forteller at hun opplever at det er vanskelig for barna å forstå dette, at samme bokstav kan 

ha to ulike ”navn”. Bokstaven heter ”N”, men lyden heter ”nnn”. B3 hevder det derfor er 

viktig at man også lærer barna bokstavenes lyd, og gjerne heller lyden enn bokstavnavnet, da 

det er lyden som brukes for å knekke lese- og skrivekoden. Barnehagelærerne understreker at 

det handler om å få erfaring og kjennskap til bokstavene og bokstavlydene. Det å leke med 

bokstaver og lyder er en viktig del av språkarbeidet knyttet til den tidlige lese- og 

skriveopplæringen. B2 og B3 avslutter med at det handler om å stoppe opp, ”smake” på 

ordene…  

 

”Det er kanskje et vanlig ord, men hvis vi sier det mange ganger, og hører ordentlig på det, 

så blir det veldig rart. Hvorfor er ordet sånn? Hva om vi bytter ut noen lyder? Hvilke 

bokstaver er i ordet? (B2). 

 

Å være en støttende voksen, som hjelper barna med å lytte etter ordlydene, er viktig i dette 

arbeidet, ifølge B3. Det handler om å være bevisst hvilke rolle man som voksen. Barna vet 

ikke hva de skal høre etter i ordene om de ikke får erfaring med det, forklarer hun. Som 

voksen mener informantene det er viktig å være tydelig i uttale av ord og bruke mulighetene 

som ligger i miljøet til å gi barna slike erfaringer. Informantene forteller også om arbeid med 

stavelser, hvor de klapper eller på andre måter markerer stavelsene i ord. B2 forteller om 

viktigheten av å få erfaringer med at ord kan deles opp, og at stavelser og bokstaver kan 

settes sammen. B3 mener høytlesning gir erfaring med akkurat dette, og at ord kan settes 

sammen til setninger, som danner fortellinger. Det er viktig å erfare hva bokstaver og ord er, 

og hva de brukes til.  
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”I skolegruppa jobber vi med å klappe stavelser, og vi har jobbet med flere stavelser, som 

støv-sug-er. Vi deler opp ordene og teller hvor mange stavelser det er ved å f.eks. klappe. Det 

tenker jeg er forebyggende, samtidig som det er lek.” (B4). 

 

Gjennom informantenes uttalelser er arbeid med stavelser noe som først og fremst foregår i 

skolestartergruppene. Det fortelles også om Kims lek, quiz, vitser, lekeskriving, det å skrive 

under med eget navn, rebus og temaarbeid. B4 forklarer at vits er noe barna på hennes 

avdeling syns er morsomt, og ved å skrive ordet ”vits” og tegne vitseboksen med en V på, 

lærte barna å kjenne igjen bokstavene og ordet. De leser ikke nødvendigvis ordet, men de 

kjenner igjen bokstavene og får en kjennskap og interesse for bokstaver og ord som de 

trenger til skolestart, mener hun.  

 

”Vi jobber også med rimelotto og lydlotto, hvor de må finne ord og bilder som rimer, og høre 

etter lyder for å se sammenhengen på bildene. Det er morsomt, samtidig som det er mye 

læring i det.” (B4). 

 

B4 forteller at målet med arbeidet er at barna skal synes det er morsomt å leke med lyder og 

ord, og få en interesse for det som venter dem på skolen. B2 hevder sang, rim og regler 

kanskje er barnehagens største og viktigste bidrag, sammen med høytlesning, når det kommer 

til begynneropplæring i lese- og skriveutviklingen. Hun mener disse aktivitetene gir barna 

begynnende erfaringer med det de møter i lese- og skriveopplæringen i skolen.  

 

” Vi jobber mye med sang, rim, og regler. Og leker med språket hele tiden. F.eks. på tre små 

kinesere. Da bytter vi ut med forskjellige ordlyder. Bare fantasien sier stopp.” (B3). 

 

Gjennom å bytte ut bokstavlyder i ord, forklarer B3 at barna får erfaring med hvordan ord er 

satt sammen, og at det er bokstavlydene sammen som utgjør ordet. Bytter vi ut en bokstavlyd, 

blir ordet annerledes og betyr noe annet. Dette er nyttig erfaring flere av informantene mener 

er viktig. 
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4.2.5. Vokabular 
Å jobbe med barns vokabular, med begrepsutvikling og begrepsforståelse anser informantene 

som det viktigste arbeidet de gjennomfører. Alle vektlegger at barna skal få rike og varierte 

erfaringer med ulike begreper, og de er enig om at dette er viktigere enn å jobbe med 

bokstaver, skriving, lesing og andre skolerelaterte områder.   

 

”Jeg tenker begrepsutvikling og begrepsforståelse er viktigere, så de kan gjøre seg forstått 

og forstå. Begrepsforståelse handler jo om at de kan forstå ords betydning, mens 

begrepsutvikling handler om at de kan bruke orda, og bruke de riktig.” (B4). 

 

B1 forteller at begrepsutvikling og begrepsforståelse er noe det er viktig å få på plass slik at 

utviklingen videre skal bli lettere, for uten forståelse kan alt som foregår bli uforståelig. Dette 

hevder også de andre, som mener et rikt ordforråd og en god begrepsforståelse er viktig for 

senere læring. Tre av informantene henviser også til forskning på området når de uttaler seg 

om viktigheten av å jobbe med vokabular i barnehagen.  

 

”Forskning viser at spriket bare blir større jo eldre barna blir. Hvis du har et rikt ordforråd 

når du er liten, så bare øker det. Når du har et større ordforråd så har du lettere for å lære 

nye ord også, sammenlignet med dårlig ordforråd...”(B3) 

 

Begrepslæring er som nevnt noe som ofte inngår i samlingene i barnehagene. Informantene 

forteller at begreper har en sentral plass i det språkstimuleringsarbeidet, da det inngår i både 

sang, rim, regler, eventyr, vitser, fortellinger, høytlesning og samtaler.   

 

”Jeg ser jo det at barna lærer mange nye begreper av bøker. Bøker byr på mange 

diskusjoner…hva er fotgjengerfelt? Det å diskutere det man leser, ordene som kommer opp 

underveis.” B2. 

 

Flere av informantene forteller om høytlesningens betydning for begrepsutviklingen, og to 

har gjennomført høytlesningsprosjekt. Slike prosjekter gjør personalet bevisst på bøkenes 

betydning, gir barna interessen for bøkenes verden og byr på spennende samtaler om 

begreper og temaer, forklarer B3. Høytlesning er bare en av mange måter informantene 
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jobber med begreper på. Sang, rim og regler er aktiviteter de forteller har stor plass i dette 

arbeidet, og noe som foregår både spontant og planlagt hver dag.  

 

” Vi jobber en del med temaarbeid, og der er det mye begreper som kommer inn. Vi har 

jobbet med trafikk. Da snakket vi om skilter og former, også gikk vi ut for å se på dem 

etterpå.” (B4) 

 

B4 forklarer at det er viktig med nære erfaringer, at barna får oppleve og se, ikke bare høre 

det teoretisk. I arbeidet med trafikk forteller hun om betydningen av konkreter for å forstå 

ukjente og nye begreper. Hun forklarer det er viktig å gi barna muligheten til å se, kjenne 

eller lukte på ting. Det gjør det lettere å virkelig forstå hva f.eks. bøker handler om. Her 

forteller B1 at de blant annet bruker Snakkepakka mye. Informantene forteller om slikt arbeid 

også i andre situasjoner, som f.eks. sangstunder. 

 

”Vi snakker om hva sanger betyr. Blant annet oppdaget jeg her om dagen, når vi sang 

Napoleon med sin hær…Er det noen som vet hva alper er? Noen trodde det var apekatter. 

Men det var fjell…Så det er viktig å gå gjennom det vi synger og snakker om, for det er 

mange ord barn ikke vet hva betyr.” (B3). 

 

B4 forklarer at sang er noe som innbyr til mye begrepslæring, da mange sanger inneholder 

begreper barn ikke har hørt før. Hun forklarer at det kan se ut som om barnet har forstått, men 

så har de kanskje ikke det. Det er derfor viktig å forklare og snakke om begreper, til og med 

de man tenker alle kan, for det er ikke alle som vet hva de betyr. Her påpeker flere av 

informantene betydningen av konkreter. For alle barn, og spesielt de med forsinket 

språkutvikling, er det viktig å vise hva vi snakker om, forklarer B5. Samtidig skal man ikke 

være redd for å introdusere barna for vanskelige ord, påpeker B3.  

 

”Man skal ikke være redd for å introdusere fremmedord for barna. Vi har sunget ”Norge i 

rødt, hvitt og blått”. Der er det mange ord som er fremmede, som man kanskje tenker er for 

vanskelig. Hva med brautebrand og li. Hva er det? Mange velger å forenkle språket, men 

fremmedordene skaper et større språkstimulerende miljø.” (B3) 
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Informantene forteller med bakgrunn i forskning at det er viktig å introdusere barn for mange 

ulike begreper, gjerne ord man tenker er for vanskelig for dem. Sammen med fokuset på å 

forklare og snakke om ordene man tenker alle barn kan, kan arbeidet danne en grunnpakke 

som kan være avgjørende i lese- og skriveopplæring, da det handler om å forstå det man 

leser, mener B2. 

 

”Vi jobber med språkstimulering hele tiden, men hvis vi skal ha begreper, så kan det være vi 

henter frem dyr eller andre ting…f.eks. klyper. Så sier vi; ta den rød klypa og legge den på 

hodet, bak ryggen, under stolen…ja. Vi jobber med det mange kanskje tar som en selvfølge at 

barn kan... ”(B1) 

 

Eksempelet over inngår som en del av arbeidet med det B1 kaller bredt begrepsarbeid. 

Overbegreper, underbegreper, kategorisering, preposisjoner og abstrakte begreper er noe alle 

informantene snakker om.  

 

”Det jeg syns er viktigst er at de får mange erfaringer med ulike begreper. F.eks. 

overbegreper og underbegreper. Bestikk da f.eks., hva er bestikk? Jo, det er gaffel, kniv… 

(B4) 

 

Barnehagelærerne forteller at det er viktig at barna får erfaring med kategorisering, forstå at 

begreper kan bety flere ting og omhandle flere begreper. Dette kommer inn i hverdagen hele 

tiden. B2 og B3 forteller også om arbeid med begreper gjennom eventyr. B2 forteller at 

”Bukkene bruse” eller ”De tre små bjørnene” er fine eventyr å bruke dersom man vil lære 

barna preposisjoner eller størrelsesbegreper. Eventyr inneholder mye begreper, og er fine 

arbeidsverktøy for begrepsinnlæring. 

 

”Vi bruker mye eventyr for å jobbe med begreper. F.eks. de her under, over, mellom, størst, 

minst…gjennom eventyr er det mange måter å lære disse på. I bukkene bruse kan man leke 

eventyret, og lære forskjellen på slike ting. De går jo over broa, mens trollet er under, den 

ene bukken er liten, de andre større…”(B2) 

 

Dette er en av mange planlagte måter å jobbe med begreper på forteller B2, men også 

spontant dersom man er bevisst betydningen av å bruke begrepene mye og vise barna hva de 

betyr og forklare. F.eks. ved påkledning, det skal ikke mer til enn å benevne klærne og 
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kategorisere dem, forteller hun. Samlingsstunder, skolestartergrupper eller aktiviteter med 

sang, eventyr, vitser og systematisk begrepsinnlæring foregår i alle barnehagene. Samtidig er 

det viktig å huske på at det er i hverdagen, i de uformelle situasjonene, at barna lærer mest, 

påpeker B5. F.eks. under borddekking eller lek. 

 

”Man bruker jo begreper hele tiden…dere som sitter på det midterste bordet, øverst, 

nederst…også er det alltid gøy når man kommer inn på dette med størst, minst, yngst og 

eldst…du er minst, nei yngst…de blir veldig forvirra av oss voksne, for vi har forskjellig 

høyde, og den som er lavest er jo ikke alltid yngst…” (B2) 

 

Slike samtaler oppstår under samspill og lek, og er man bevisst det, innbyr hverdagen til 

mange spennende samtaler rundt begreper, forklarer B5. Rollen man har som voksen 

fremheves i alle intervjuene. Informantene fremhever viktigheten av å ikke være redd for å 

introdusere fremmedord, benevne, forklare, utforske, være nysgjerrig og leke med begreper 

og ord, da det er viktig for å gi barna et rikt språkmiljø som utvikler vokabularet. Alle 

informantene forteller at dette er, og alltid vil være, et viktig tema å diskutere på møter, da 

det handler om å gjøre personalet bevisst på deres språkbruk og rollen som språkmodeller.  

 

”Det er jo vist i forskning at akademiske foreldre som bruker mer avansert språk også har 

barn som får et rikere ordforråd. Så jeg tenker at det å introdusere mange begreper er viktig, 

og at vi ikke er redd for å bruke voksenspråket.” (B2). 

 

B4 forteller at det handler om å være bevisst egen språkbruk knyttet til hvordan man sier ting. 

Hun forklarer at et godt eksempel på dette er å sende ting til hverandre ved matbordet, hvor 

det er viktig at man ikke sier ”kan du sende meg den?”, men bruker begrepene og heller sier: 

”kan du sende meg melka?” Alle informantene forteller om akkurat dette, og at vi som 

voksne har fort for å si ”kan du sende meg den?”, fordi vi vet vi blir forstått. Dette er noe det 

er viktig å være bevisst på når man jobber i barnehagen. Dette er i tråd med B4 sin mening 

om bruken av konkreter for å støtte forståelsen av begrepets betydning. Konkreter i arbeidet 

er viktig for å gi barna primære erfaringer, og slike situasjoner er gode læringsarenaer, 

forklarer hun. Under begrepsarbeid for barn i språkgrupper, hvor barn med forsinket 

språkutvikling eller andre språkvansker deltar, blir språkverktøyene som er nevnt tidligere 

mye brukt. I arbeidet med disse barna vektlegger informantene tid og interesser. Det er viktig 

å finne interessen til barnet, og la barnet få tid og ro til å selv erfare, prøve og feile.  
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”Det er viktig å være tålmodig, bruke konkreter, ha god tid og ro. Også må det være gøy! 

Ofte mister de motet hvis de skjønner at du er her for å lære meg noe, så da vil de kanskje 

ikke…det er derfor viktig å gjøre det spennende.” (B1) 

 

Flere av informantene påpeker at det er viktig at barnet opplever mestring, og at det er flere 

barn med på språkgruppene, da barn lærer mye av hverandre. Det å ha med flere barn gjør 

også at barnet ikke fokuserer på egne feil, forteller B3. Hun forteller om viktigheten av 

gjentagelse, slik at barnet får tid og mulighet til å fordøye og prøve flere ganger. Det er viktig 

at man ikke svarer for barnet, men gir det tid. Tilpassede utfordringer, tilpasset barnets 

interesser, fremheves som det viktigste av informantene.  

	
 

4.3. Oppsummering 
I dette kapittelet ble funn knyttet til kartlegging, kunnskap om språk og forebygging, tanker 

om forebygging av lese- og skrivevansker, barnehagens språkarbeid og forebyggende arbeid 

presentert. Av funnene kom det frem at kartlegging er noe alle informantene benytter, da det 

gir dem en pekepinn på hvilke språkområder de bør arbeide mer med. Dersom de er bekymret 

for et barn, kan kartleggingen gi dem en bekreftelse på om det er grunn til bekymring eller 

ikke, og hvilke tiltak som eventuelt må settes inn. Her samarbeides det tett med PPT og andre 

instanser. Alle barnehagene benytter TRAS som kartleggingsverktøy. Flere av informantene 

er også kritiske til bruk av kartlegging, både knyttet til verktøyene i seg selv, og tiden og 

ressursene kartleggingen krever.  

 

Når det gjelder barnehagens språkarbeid viser funnene at barnehagene driver et bredt og 

variert språkarbeid, og språk er en viktig del av barnehagenes faglige diskusjoner. 

Forebygging av lese- og skrivevansker derimot, har ingen plass i barnehagenes faglige 

diskusjoner. Dette er også et tema barnehagelærerne savnet under utdanningen, og de 

opplever de har mangelfull kunnskap på området. Informantene forteller at kunnskapen de 

har om barns språkutvikling og hvordan de kan støtte denne utviklingen, likevel bidrar til at 

de arbeider forebyggende med dette. Da generelt språkarbeid i barnehagealder virker 

forebyggende for senere lese- og skrivevansker. Informantene vektlegger arbeid fonologisk 

bevissthet og vokabular i sitt språkarbeid, da de mener disse områdene er de viktigste 
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områdene for barns videre utvikling og læring, og møtet med skolen. Vokabular blir 

fremhevet som det viktigste språkområdet, da begrepsforståelsen gjør at barna kan bli forstått 

og forstå. Arbeid med barns fonologiske bevissthet, og spesielt lese- og skriveferdighetene, 

mener informantene hører hjemme på skolen, men gjennom allsidig og helhetlig språkarbeid 

gir de barn erfaring med ferdigheter som danner utgangspunktet for lese- og 

skriveopplæringen. Det brede og varierte arbeidet som foregår knyttet til bokstaver og 

begreper er derfor viktig.  
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5. Drøfting 
For å besvare problemstillingen må man se resultatene presentert i kapittel 4 i sammenheng 

med teorien fremstilt i kapittel 2. Denne delen av oppgaven består av fem hoveddeler: 

drøfting av språk og språkstimulering, drøfting av kartlegging og hvordan dette materialet 

brukes videre, drøfting av språkområdene informantene vektlegger i sitt språkarbeid og 

hvordan dette arbeidet gjennomføres, og tilslutt drøfting av fonologisk bevissthet og 

vokabular.  

 
5.1. Språk og språkstimulering 
Barnehagen skal gi alle barn god språkstimulering, hvor de skal få delta i aktiviteter som 

fremmer en helhetlig språkutvikling (Utdanningsdirektoratet, 2017). Ved å tidlig stimulere 

barns språklige bevissthet, vil barna få gode forutsetninger for møtet med lese- og 

skriveopplæringen. Gjennom språkstimulering og rollen barnehagen har i barns 

språkutvikling, er barnehagen derfor en viktig arena som kan bidra til å forebygge lese- og 

skrivevansker gjennom et godt språkmiljø (Hagtvet, 2015). Informantene snakker alle om 

betydningen av dette miljøet. Et godt språkmiljø kjennetegnes av lek med språkets lyder, 

rytme og rim, rike opplevelser, samvær og samtaler (Kunnskapsdepartementet, 2016; 

Kunnskapsdepartementet, 2011; Høigård et.al., 2009). Med dette menes det at barnehagen 

skal gi barn felles opplevelser, aktiviteter og samlinger som grunnlag for utvikling og læring. 

Barn lærer gjennom hverdagssituasjoner, voksenstyrte aktiviteter og lek, og det er viktig at 

språkaktiviteter har høy kvalitet (Høigård, Mjør & Hoel, 2009; Kunnskapsdepartementet, 

2016). Informantene hevder at å leke med og utforske språket, og gjøre miljøet interessant, er 

avgjørende for å oppnå et godt språkstimulerende miljø og sikre en slik kvalitet. 

Informantene mener også at dette er noe av det viktigste de gjør i arbeidet med barns 

språkutvikling, og i forhold til å forberede og introdusere dem for den tidlige lese- og 

skriveopplæringen. Barn som begynner på skolen med et godt utviklet språk, vil få bedre 

utbytte av opplæringen, og viktigheten av barnehagens språkstimulerende arbeid er derfor 

avgjørende for barns opplæring i skolen (Aukrust, 2005). Hagtvet (2015, s.25) understreker 

barnehagens bidrag i oppgaven med å forebygge eventuelle lese- og skrivevansker, gjennom 

språkstimulerende arbeidet med barns språkutvikling. Informantenes uttalelser om 

viktigheten av arbeidet de gjør, og plassen språkstimulering har i deres arbeid, bidrar til dette. 
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Barnehagen er i lys av forskning derfor den best egnede arenaen for språkstimulering for barn 

i denne alderen (Kunnskapsdepartementet, 2008a; Høigård, Mjør & Hoel, 2009, s.4).  

 

5.2. Kartlegging 
For å støtte barns språkutvikling, og oppdage barn som har utfordringer med språket eller er i 

risikosonen for å utvikle vansker, er det behov for kartlegging (Hagtvet, Frost & Refsahl, 

2015). Når informantene fikk spørsmålet om de bruker kartleggingsverktøy for å kartlegge 

barns språk, svarte alle ja. Noen bruker verktøyene på alle, mens andre bruker det kun på 

barn de er bekymret for. Kartlegging er viktig å benytte om man skal klare å oppdage barn 

som er i risikosonen for å utvikle vansker, da dette ikke alltid er lett å fange opp i hverdagen 

(Hagtvet, Frost & Refsahl, 2015). Informantene forklarer også dette, og understreker at 

kartleggingsverktøyene er nyttig hjelp for å avdekke barnets styrker og hvor i språket barnet 

har utfordringer. Hensikten med informantenes kartlegging er først og fremst å finne barnets 

mestringsnivå, noe som samsvarer med Gjems (2010) og Espenakk et.al. (2007) sin 

forklaring om at kartleggingens formål er å gi informasjon om barns mestringsnivå. Ved å ta i 

bruk kartleggingsverktøy får personalet en bekreftelse på om det er grunn til bekymring eller 

ikke, og eventuelt hvor det er behov for å sette inn tiltak (Gjems, 2010). 

 

5.2.1. TRAS 
Alle informantene benytter TRAS som kartleggingsverktøy for å kartlegge barns språk. 

TRAS er et observasjons- og kartleggingsverktøy som brukes for å observere og vurdere 

barns språkutvikling. Samtidig gir det personalet kunnskap om vurdering og observasjon av 

barns språkutvikling, og støtte i det forebyggende språkarbeid (Lesesenteret, 2017b). 

Informantene fra de kommunale barnehagene forteller at de bruker TRAS på alle barn, da de 

er pålagt dette, mens de private barnehagene kun benytter det dersom de er bekymret. At ikke 

alle barnehager er pålagt å kartlegge alle barn kan anses som bekymringsfullt, da kartlegging 

bidrar til å oppdage barnets vansker og gir svar på hvilken støtte barnet eventuelt trenger 

(Hagtvet, Frost & Refsahl, 2015; Gjems, 2010). Betydningen av å sette inn språktiltak tidlig i 

barnets utvikling fremheves, ettersom tapet av god og riktig språkstimulering i førskolealder 

kun er noe skolen i begrenset grad vil klare å kompensere for (Lesesenteret, 2017b). For å 

kunne sette inn de riktige tiltakene er man derfor avhengig av å kartlegge barns språk i 

barnehagealder.  
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5.2.2. Videre bruk av kartleggingsmaterialet 
Kartlegging kan bidra til å møte barnet der det er, da det gir en oversikt over hvor barnet er i 

utviklingen og kan bidra til å gi barn som strever tidlig og god hjelp (Lesesenteret, 2017b). 

Informantene forteller at materialet som kommer frem av kartleggingen er viktig for det 

videre arbeidet. Kartleggingsmaterialet gir en oversikt over barnets utfordringer, og viser 

hvilke områder det har vansker med. Det gjør personalet bevisst på barnets styrker og 

vansker, om språkarbeidet de gjennomfører gir effekt og om de fokuserer på områder barna 

har vansker med, da kartlegging utvikler personalets kompetanse knyttet til forklaringer, 

utfordringer og fremgangsmåter (Lesesenteret, 2017b). Resultatene informantene får av 

kartleggingen brukes i samtaler med foreldre og som utgangspunkt for språkgrupper og 

språkarbeid. Dersom det er behov, danner materialet grunnlaget for henvisning til PPT 

og/eller BUPA, som vurderer behovet for videre kartlegging og eventuelt IOP. Dette bidrar til 

å sikre at barnet får tidlig og god hjelp (Gjems, 2010; Kunnskapsløftet, 2011).  

 
5.2.3. Mediedebatt 
Debatter om kartlegging av barns språk i barnehagen er noe som foregår jevnlig (Stangeland, 

2017). Selv om kartlegging er viktig, er alle informantene enig om at dette også er noe man 

bør være kritisk til. Informantenes kritikk er knyttet til verktøyene i seg selv, og tiden og 

ressursene som brukes dersom man kartlegger alle barn. Jonassen (2015) forklarer at ikke alle 

barn passer inn i et kartleggingsskjema, da barn er og skal være forskjellig. Hun mener barn 

ikke bør vurderes av verktøy personer utenfor barnehagen har bestemt skal brukes, da mange 

ansatte mangler kompetansen som trengs for å gjennomføre og vurdere slike skjemaer på 

riktig måte. Kartlegging er ment for å kartlegge barn som har behov for det (Jonassen, 2015). 

Informantene mener kartleggingsverktøyene ikke heller alltid er til å stole på, og at de kan gi 

ulike og vage resultater. De mener kartleggingen ikke sier alt om barnet, da den ikke tar 

hensyn til situasjonen barnet er i. Ifølge Jonassen (2015) er kartlegging ment som 

hjelpemiddel for pedagogene, ikke som en presentasjon og fasit. Hun mener at man derfor 

ikke burde undervurdere egen kompetanse og erfaring i observasjonen av barns utvikling. 

Hagtvet, Frost og Refsahl (2015) forklarer derimot at vansker ikke alltid er lett å oppdage i 

hverdagen, og at man derfor er avhengig av å bruke systematisk kartlegging.  
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Informantene understreker også at de er kritiske til tiden og ressursene kartleggingen krever. 

De forteller at kartleggingen tar mye tid og ressurser fra avdelingen, som kunne blitt brukt på 

andre ting, som språkarbeid. En presentasjon gjort av Stangeland (2017) hevder pedagogene 

ikke syns kartlegging tar så mye tid når de har satt seg inn i verktøyet. Samtidig viser 

presentasjonen til forskning gjort av Utdanningsforbundet, hvor det forklares at kartlegging 

er tidkrevende. Disse funnene er basert på pedagogenes allerede pressede arbeidstid 

(Stangeland, 2017). Informantene forklarer at de føler de trenger mer ressurser for å få 

gjennomført arbeidet tilstrekkelig. Det handler om kvaliteten på arbeidet som gjennomføres. 

God kvalitet på barnehagens språkarbeid og personalets kompetanse i forhold til å støtte 

barns språkutvikling er avgjørende (Kunnskapsdepartementet, 2016).   

 

5.3. Forebyggende språkarbeid 
Forskning understreker barnehagens rolle som en viktig arena for forebygging av lese- og 

skrivevansker (Hagtvet, 2015, s.25). Med bakgrunn i funnene presentert i kapittel 4 arbeider 

informantene variert og bredt med barns språkutvikling og språkstimulering, noe som kan 

bidra til å forebygge lese- og skrivevansker. Forebygging handler om å komme inn i barnets 

utvikling på et tidlig tidspunkt, før problemene oppstår. Og å gi alle barn et godt 

allmenpedagogisk tilbud og tilpasset tilbud til barn som har behov for ekstra støtte 

(Kunnskapsdepartementet, 2016; Hagtvet & Horn, 2014).  

 

5.3.1. Fokuserende språkområder 
Som presentert tidligere kommer det frem av funnene at informantene vektlegger ulike 

språkområder som viktig i sitt arbeid, og de syns alle det er vanskelig å velge hva som er aller 

viktigst. Likevel kommer det frem av resultatene at det er språkområdene som omhandler 

fonologisk bevissthet og vokabular som er mest vektlagt i pedagogenes språkarbeid. 

Informantene hevder disse områdene er viktig for å beherske kravene skolen stiller, da de 

anses som viktig for den senere lese- og skriveopplæringen og forebyggingen av eventuelle 

vansker. Barnehagene arbeider dermed i tråd med den nordiske velferdsstatsmodellen og de 

utdanningspolitiske ambisjonene, som har som ambisjon å forebygge vansker (Hagtvet & 

Horn, 2014; Kunnskapsdepartementet, 2016). Forebygging handler om å motvirke og 

forhindre negativ utvikling og forsterke positive egenskaper. Alle barn skal ha mulighet til å 

realisere sitt læringspotensial (Buli-Holmberg, 2012, s.72). Informantene forteller at de vet 

arbeid med språk, og da spesielt fonologisk bevissthet og vokabular, kan være forebyggende 
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for lese- og skrivevansker, men det er ikke en bevisst holdning. Målet med språkarbeidet er 

ikke i seg selv å forebygge lese- og skrivevansker. Arbeid med fonologisk bevissthet og 

vokabular inngår som en del av barnehagens helhetlige språkarbeid, og dette gjør at de 

arbeider forebyggende mot slike vansker uten at det er målet med aktivitetene.  

 

5.3.2. Kunnskap og betydningen av forebygging 
Informantene forteller at språkstimulering og barns språkutvikling har stor plass i 

barnehagens faglige diskusjoner og planer. Forebygging derimot, og da forebygging av lese- 

og skrivevansker, har ingen eller liten plass i disse diskusjonene. Dette kan anses som 

bekymringsfullt, da betydningen av dette arbeidet kan være avgjørende for barns lese og 

skriveopplæring (Aukrust, 2005). Fire av barnehagene i undersøkelsen har språkplaner som 

legger føringer og retningslinjer for arbeidet de gjennomfører. Den siste barnehagen hadde 

språk som satsningsområde, og en progresjonsplan for hvordan de burde jobbe med språket 

innenfor ulike alderstrinn. Barnehagen har flere offentlige retningslinjer de må forholde seg 

til, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og språkplaner utarbeidet av kommunen 

er eksempler på slike retningslinjer. Rammeplan (Kunnskapsdepartementet, 2011; 

Utdanningsdirektoratet, 2017) er et dokument barnehagene er pålagt å følge. Den forklarer at 

barnehagen skal bidra til forebygging, hvor de har ansvar for å oppdage barn med særskilte 

behov, forebygge vansker og gi alle barn et rikt språkmiljø (Kunnskapsdepartementet, 2011). 

Informantene forklarer at planer og retningslinjer er med på å sikre progresjon og at dette 

arbeidet gjennomføres. Noen av informantene påpeker at de også bør bli flinkere til å 

inkludere hele personalet i arbeidet med planene og aktivitetene som planlegges, for å sikre at 

arbeidet faktisk blir fulgt opp. Å inkludere hele personalet i arbeidet er viktig for å sikre 

kvaliteten. Kvaliteten på språkarbeidet og personalets kompetanse knyttet til å støtte barns 

språkutvikling er avgjørende for å styrke kvaliteten på innholdet, for at barnehagen skal 

kunne ha den forebyggende funksjonen den er ment å ha. Det er derfor viktig at hele 

personalgruppen blir inkludert i arbeidet og utvikler sin kompetanse på området 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). 

 
Selv om rammeplanen forklarer at barnehagen skal ha en forebyggende funksjon, står det 

likevel lite om hva dette innebærer, og rammeplanen legger ingen føringer for hvordan 

barnehagen skal arbeide forebyggende (Kunnskapsdepartementet, 2011). Tidlig innsats 

derimot, er et begrep både rammeplanen og barnehagene legger større vekt på. I denne 

sammenhengen kan begrepene tidlig innsats og forebygging ses i lys av hverandre. 
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Rammeplanen understreker viktigheten av barnehagens arbeid med barns språkutvikling, og 

forklarer tydelig hvordan barnehagene skal arbeide for å oppnå utvikling og læring. 

Forebyggende arbeid kommer derimot ikke like tydelig frem i styringsdokumentet. Gjennom 

å tolke det rammeplanen vektlegger innenfor arbeidet med barns språk og fremstillingen av 

tidlig innsats, forstår man likevel at barnehagens arbeid har en forebyggende funksjon, uten at 

begrepet kommer tydelig frem (Høigård, Mjør & Hoel, 2009; Kunnskapsdepartementet, 

2011). Dette kan være årsaken til at forebygging heller ikke har så stor plass i barnehagenes 

faglige diskusjoner. Begrepet tidlig innsats er et begrep som er mer kjent for informantene, da 

det er dette begrepet rammeplanen benytter.  

 
St.meld. 19 forklarer at forebyggende arbeid handler om å gi et allmenpedagogisk tilbud til 

alle barn, og tilpasning til de som har behov for ekstra støtte (Kunnskapsdepartementet, 

2016). For barn i førskolealder er barnehagen den viktigste arenaen for sosial utjevning og 

forebygging, fordi miljøfaktorene rundt barnet, i samspill med arv, er styrende forutsetninger 

som påvirker utviklingen (Hagtvet & Horn, 2014). I denne oppgaven handler forebygging om 

å motvirke utviklingen av lese- og skrivevansker. Informantene forklarer at deres kunnskap 

om forebygging av slike vansker er mangelfull, da det verken var en del av utdanningen eller 

er et tema som inngår i barnehagens møter og planer. Dette kan ses på som bekymringsfullt, 

da rammeplanen sier at barnehagen skal ha en forebyggende funksjon 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). For at barnehagen skal kunne bidra til å motvirke slike 

vansker har personalet behov for økt kompetanse om barns lese- og skriveutvikling, lese- og 

skrivevansker, hvordan de kan forebygge slik utvikling og hvordan dette arbeidet skal 

gjennomføres. Personalets kompetanse knyttet til forebyggende tiltak og språkstimulering er 

avgjørende for barns utvikling (Hagtvet & Horn, 2014).  

 
Informantene påpeker at de skulle ønske det forebyggende perspektivet fikk større plass. 

Gjennom forebygging er målet som nevnt å begrense eller motvirke uønsket utvikling, og 

man må dermed komme inn før problemene oppstår (Mikkelsen, 2005; Hagtvet & Horn, 

2014; Buli-Holmberg, 2012). Informantene hevder de har for lite kunnskap om akkurat dette, 

og skulle ønske de hadde mer kunnskap om hva forskning viser forebygger lese- og 

skrivevansker. Informantene anser sin kunnskap om dette tema som mangelfull, men forteller 

at de jobber med språket utifra hva de har lært om barns språkutvikling. Å fremheve 

barnehagens betydning som forebyggende arena i utdanning og faglig diskusjoner, ville sikret 

barnehagens kvalitet innenfor dette arbeidet. Personalets kompetanse er avgjørende for å 
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sikre god kvalitet på barnehagens språkarbeid (Kunnskapsdepartementet, 2016). Det vil si at 

personalet er avhengig av å få økt sin kompetanse innenfor området om kvaliteten skal bli 

bedre og sikres. Økt kunnskap er økt kvalitet. 

 
Videre vil jeg drøfte funnene knyttet til informantenes erfaring og arbeid med 

språkområdene, før jeg går enda mer konkret inn i arbeidet med områdene fonologisk 

bevissthet og vokabular.  

 

5.3.3. Arbeid med språkområdene 
Barnehagen skal gi barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Informantene forteller om ulike måter å jobbe med språket 

på. Det fortelles om samlingsstunder, bruk av konkreter, rim og regler, språkgrupper, 

skolestartergrupper, høytlesning, begrepstrening, dramatisering, vitser, samtaler og ulike 

språkaktiviteter og språkleker. Høigård, Mjør og Hoel (2009, s. 25) viser til fem aktiviteter 

som viser seg å gi barns språkutvikling god effekt. Disse aktiviteten forklarer de er 

høytlesning og fortelling, utforsking av skriftspråket, lek, sang, dikt, regler og rim, og gode 

samtaler. Dette samsvarer med arbeidet informantene gjennomfører. 

 

Skolestartergrupper 

Språkgrupper og skolestartergrupper er andre arenaer hvor det arbeides med språkområdene 

på. Disse gruppene er noe alle barnehagene i undersøkelsen praktiserer. Innholdet i gruppene 

varierer, men begreper og bokstaver er noe som går igjen. Det ligger ingen føringer eller 

retningslinjer på hvordan barnehagene skal gjennomføre skolestartergruppene eller hva de 

eldste barna i barnehagen bør lære før de begynner på skolen. Men betydningen av 

kontinuitet og sammenheng i innholdet, læringsprosessene og overgangen fremheves 

(Aasgaard, 2013; Kunnskapsdepartementet, 2011; Kunnskapsdepartementet, 2016). Det vil si 

at innholdet barna møter bør være et innhold som gjør dem forberedt på det de møter på 

skolen. I skolestartergruppene arbeider informantene med språkaktiviteter som begreper, tall, 

bokstaver, begynnende skriving, regler, rim, temaarbeid, dramatisering og vitser. Noen av 

barnehagene har også en skolestarterbok, hvor barna får erfaring med skoleforberedende 

innhold. Et variert og mangfoldig utvalg av aktiviteter vil bidra til å gjøre overgangen til 

skolen mer sammenhengende (Kunnskapsdepartementet, 2016). Informantene har en felles 

oppfatningen om at lese- og skriveopplæringen kommer tidsnok i skolen, og disse gruppene 

er derfor lekpreget, og skal bidra til å gi barna mestring, glede og interesse for lese- og 
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skriveopplæringen. Engvik et.al. (2014) viser til en undersøkelse hvor de viser at fokuset på 

lek med bokstaver og tall vil gi bedre lese-, skrive- og tallforståelse, og at det er slikt arbeid 

det skoleforberedende innholdet burde inneholde. Det skoleforberedende innholdet foregår 

omtrent 1,5 time i uka i barnehagene som deltok i undersøkelsen. Variert, lekpreget og bredt 

språkarbeid som forbereder barna til skolen er hovedfokuset til informantene. Høigård, Mjør 

og Hoel (2009) skriver at lek anses som barns viktigste læringsarena, da det gir glede og 

livsutfoldelse. Det er i leken den viktigste språkstimulering foregår (Høigård, Mjør & Hoel, 

2009). Informantenes vektlegging av lekens særegenhet og egenverdi er derfor avgjørende 

for barns utvikling og læring.  

 

Språkgrupper 

I språkgruppene blir barn som har ulike utfordringer med språket tatt ut, og får delta på 

aktiviteter som kan bidra til å styrke vansken. Mange barn er avhengig av tidlig påvirkning 

og stimulering knyttet til språkutviklingen, og slikt arbeid kan være avgjørende som 

forebyggende arbeid og knyttes opp mot tidlig innsats (Hagtvet & Horn, 2014). Å hjelpe barn 

med å utvikle en god språkutvikling er avgjørende for den senere læringen, og arbeidet 

informantene legger ned i slike grupper er viktig for barna og deres videreutvikling 

(Kunnskapsdepartementet, 2008a; Hagtvet & Horn, 2014). I disse gruppen deltar også 

språksterke barn, da de fungerer som rollemodeller for barn med utfordringer. Barn lærer mer 

av hverandre gjennom lek, og det er derfor betydningsfullt at barnet får delta i grupper med 

flere barn, forteller informantene. For å forstå sammenhengen mellom barns språkutvikling, 

senere lese- og skriveutvikling og hvor man derav burde sette inn støtet i slike grupper er det 

viktig for informantene å ha god kunnskap om barns generelle språkutvikling og eventuelle 

avvik. Dette er noe informantene forteller de har mye kunnskap om (Høigård, Mjør & Hoel, 

2009).  

 

5.3.4. Fonologisk bevissthet 
Dysleksi er en vanske med ordlesing forårsaket av en bakenforliggende fonologisk svikt 

(Lyster, 2012, s. 16). Mangelfulle rime- og rytmeferdigheter, vansker med å lære og lite 

interesse for bokstaver, og svak språklig bevissthet som omhandler vansker med å klappe 

stavelser, lytte ut lyder i ord og rime, forklares som tidlige tegn på lese- og skrivevansker 

(Helland, Plante & Hugdahl, 2011). Dette er vansker som knyttes til utviklingen av 

fonologisk bevissthet og er kunnskap barnehagene trenger dersom de skal kunne bidra til å 
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forebygge eventuelle vansker. Informantene er usikre på hva de skal svare når de får 

spørsmål om hva de legger i begrepet fonologisk bevissthet. Fonologisk bevissthet forklares 

som evnen til å kunne rette oppmerksomheten mot og være bevisst språkets lydstruktur 

(Hulme & Snowling, 2009). Dette innebærer å ha kunnskap og forståelse om at ord er satt 

sammen av flere lyder, kalt fonemer, og at disse lydene sammen kan utgjøre en lydpakke 

(Hulme & Snowling, 2009; Lyster, 2011; Aukrust, 2005; Melby-Lervåg, 2016). Informantene 

forteller at det handler om forholdet mellom bokstaver og lyd og uttale av ord, men mer enn 

dette er det vanskelig å si noe om. Dette indikerer at informantenes kunnskap på området er 

mangelfullt. De vet i teorien hva fonologisk bevissthet innebærer, men på grunn av lite 

kunnskap og manglende erfaring med bruk av dette begrepet er de usikre på hva de skal 

svare. Den fonologiske bevisstheten, som Aukrust (2005) forklarer er en viktig ferdighet 

knyttet til den videre lese- og skriveopplæringen, er knyttet til flere ferdigheter informantene 

arbeider med i sitt språkarbeid. I førskolealder handler fonologisk utvikling om å utvikle en 

bevissthet knyttet til de større enhetene i språket, og å lære å rime og klappe stavelser 

(Melby-Lervåg, 2016; Cunningham & Carroll, 2015). Dette er ferdighetene informantene 

vektlegger i sitt språkarbeid knyttet til fonologisk bevissthet.  

 

Bokstavarbeid 

Fonologisk bevissthet er avgjørende i barns utvikling av gode lese- og skriveferdigheter 

(Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012). En av ferdighetene som nevnt tidligere er viktig i 

utviklingen av fonologisk bevissthet er evnen til å forstå sammenhengen mellom grafem og 

fonem. Det handler om å forstå at bokstaver eller bokstavkombinasjoner representerer en lyd. 

Barnet må lære hvilke lyder hver bokstav representerer, forstå denne sammenhengen, kunne 

trekke lydene sammen til ord og dele opp lydene i talte ord til bokstaver (Melby-Lervåg, 

Lyster & Hulme, 2012; Lyster, 2011; Melby-Lervåg, 2016; Aukrust, 2005). 

Bokstavinnlæring og skriving er i utgangspunktet ikke noe informantene legger stor vekt på i 

sitt språkarbeidet. De forteller at målet er at barna skal få kjennskap til bokstavene, og utvikle 

en nysgjerrighet for det som møter dem på skolen, noe Høigård, Mjør og Hoel (2009) 

understreker er en av barnehagens oppgaver. Barnehagen skal gi barn interesse for, og 

fremme, lese- og skriveutvikling gjennom ulike aktiviteter (Høigård, Mjør & Hoel, 2009). 

Informantene forteller at det ikke et mål at barna skal lære alle bokstavene og kunne lese og 

skrive før skolestart, da de anser dette som skolens oppgave. Dette er noe man kan sette 

spørsmålstegn til, da å stimulere barns språklige bevissthet gjennom arbeid med blant annet 

vokabular og fonologisk bevissthet, er ferdigheter identifisert som viktig i førskolealder i 
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forhold til lese- og skriveopplæringen og forebygging av eventuelle vansker (Aukrust, 2005). 

Men selv om de anser lese- og skriveopplæringen som skolens oppgave, jobber informantene 

med bokstavene, uten at det legges føringer og krav til arbeidet. Her handler det om å gi 

barna begynnende erfaring ved å bli kjent med bokstavene, vite hvordan de ser ut og hva de 

brukes til.  

 
Informantene forklarer at fokuset i barnehagealder ligger på bokstavgjenkjenning, at barna 

lærer å kjenne igjen noen av bokstavene. Å gjenkjenne bokstavene er det første stadiet i 

Friths leseutviklingsmodell, stadiet kalt det logografiske stadiet (Hagtvet, Frost & Refsahl, 

2015). I dette stadiet lærer barna seg kjennetegn for bokstavene, som gjør at de lærer 

bokstavenes navn. Noen vil også lære å kjenne igjen enkelte ord, uten at de forstår og 

analyserer lydene ordene består av (Snowling & Hulme, 2007). En av informantene forklarer 

om akkurat dette, og viser til arbeid gjort med en vitseboks. Her kjenner barna igjen 

bokstaven og ordet, og vet at det skal handle om vitser, uten at de har analysert ordet. Barna 

har laget assosiasjoner til bokstaven og ordbildet. Snowling og Hulme (2007) forklarer at de 

kjenner igjen ordet ut ifra dens mønster eller funksjon, og derav ”leser” ut ifra konteksten 

ordet står i. Når barnet etter hvert begynner å knekke lesekoden er den fonologiske 

bevisstheten barnehagen bidrar til å utvikle gjennom stimulerende lek og språkarbeid 

avgjørende, ettersom de fonologisk må avkode alle bokstavene i ordet for å lese. Arbeidet 

barnehagen gjennomfører her er derfor vesentlig i den begynnende lese- og 

skriveopplæringen (Kamhi & Catts, 2014).  

 
Hvordan barna får erfaring med bokstavene og hvordan barnehagene arbeider med 

språkarbeid som bidrar til å utvikle grafem-fonem forbindelser, varierer. Som presentert 

tidligere arbeides det mye med bokstaver gjennom ulik alfabetlek. Høien og Lundberg (2012) 

viser som forklart tidligere til Bornholmprosjektet, som viser at daglige økter med 

språkøvelser og språklek øker barns fonologiske bevissthet. Alfabetleken informantene 

forteller om er derav et viktig bidrag i denne utviklingen. Under alfabetlek forteller to av 

informantene om alfabetet som blant annet blir skrevet på melkekorker, som barna får leke 

med og lage ord av. Barnehagene jobber også med navneskilt for at barna skal lære å 

gjenkjenne bokstavene i eget navn, Øysteins blyant, ukas bokstav, høytlesning og 

oppgavebøker. Arbeidet er også her lekpreget og skal gi barna glede og mestring. Ved å 

gjennomføre slike stimulerende øvelser fra førskolealder kan man utvikle barns fonologiske 

bevissthet og redusere utviklingen av lese- og skrivevansker (Høien & Lundberg, 2012).  



	 85	

 
Informantene forteller også om arbeid med å lytte ut første og siste bokstav i ord, og høre 

etter hvilke lyder ord er satt sammen av. Dette er en viktig kunnskap å få erfaring med på 

veien mot full fonologisk bevissthet (Høien & Lundberg, 2012). Barn må forstå forholdet 

mellom lyder vi uttaler i det muntlige språket og bokstavene disse lydene representerer i 

skriftspråket, for å kunne lære å lese (Lyster, 2010; Kamhi & Catts, 2015). Informantene 

forteller at barna etter å ha fått noen erfaringer med dette, etter hvert viser stor interesse i å 

finne ut hvilken lyd og bokstav ord begynner og slutter på. Alle understreker at det er viktig å 

lære barna bokstavenes lyd, ikke bare navn, da forståelsen av bokstavenes lyder er 

avgjørende for å knekke lese- og skrivekoden. For å lære å lese må man kunne gjenkjenne 

bokstavene og koble dem til passende lyder (Kamhi & Catts, 2015). Dette er noe 

informantene opplever som vanskelig å lære barna. Å lære at samme bokstav har to ”navn” er 

vanskelig for barn å forstå, og en av informantene hevder derfor det er viktig at man 

introduserer barna for dette tidlig. Lyster og Frost (2014) bekrefter dette, og skriver at 

fonologisk bevissthetstrening, både før og under lese- og skriveopplæringen, har positiv 

effekt på lese- og skriveutviklingen. Starter barn på skolen med store fonologiske vansker, vil 

de ofte utvikle lese- og skrivevansker (Landerl & Wimmer, 2008). Det er derfor viktig å 

starte med å arbeide med disse ferdighetene tidlig.  

 

Stavelser 

Informantene forteller også om arbeid med stavelser, hvor de på ulike måter markerer 

stavelsene i ord. Å dele ord i stavelser, ved å f.eks. klappe, er en viktig aktivitet for å øke 

barns fonologiske bevissthet (Høien & Lundberg, 2012). Å kunne markere stavelser er en 

viktig ferdighet mot full fonologisk bevissthet, og er en av momentene i den fonologiske 

bevisstheten til førskolebarn (Melby-Lervåg, 2016; Cunningham & Carroll, 2015). Den ene 

informanten forklarer at hun syns det er viktig barn forstår at ord kan deles i stavelser og 

bokstaver, og at disse kan settes sammen. For å gi barn erfaring med dette forteller 

informantene om arbeid hvor de presenterer et ord, som deles opp i stavelser. Dette er arbeid 

som først og fremst foregår i skolestartergruppene, da det er i denne alderen dette er mest 

relevant. I 4-6års alderen utvikler barn et funksjonelt språk, og ved å prate om språket og 

dens oppbygning, vil barna gradvis utvikle en forståelse for at språket kan deles i segmenter 

som ord, stavelser, rim og språklyder. Det betyr at de fra denne alderen kan snakke om 

språket, klappe stavelser, finne førstelyden i ord og rime (Høigård, Mjør & Hoel, 2009; 

Hagtvet, 2015).  
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Rim og regler 

Fra barn er 1-2år har de glede av rim og regler (Aasgaard, 2013). Rim og regler er aktiviteter 

som er viktig for utviklingen av, og viktig ferdigheter i, førskolebarns fonologisk bevissthet 

(Høigård, Mjør & Hoel, 2009; Melby-Lervåg, 2016; Cunningham & Carroll 2015). I arbeid 

med rim og rimord har flere av informantene arbeidet med rimelotto og lydlotto, hvor barna 

må finne ordene og bildene som rimer. Dette er lek, samtidig som det gir mye viktig erfaring 

og læring. En av informantene hevder sang, rim og regler, sammen med høytlesning, kanskje 

er barnehagens viktigste bidrag i den begynnende lese- og skriveopplæringen. Arbeid og lek 

med rim bidrar til utvikling av barnets språklige bevissthet og gir dem mulighetene til å 

utforske språksiden, da rim handler om at lyder av ord ligner på hverandre (Høigård, Mjør & 

Hoel, 2009). Gjennom arbeid med dette får barna erfaring med lyder, lydkombinasjoner og 

utvikler en bevissthet om hvordan språket er satt sammen og bygd opp (Høigård, Mjør & 

Hoel, 2009, s. 32).  

 

Fonologisk utvikling 

I førskolealder forklares det som nevnt, at barnets fonologiske utvikling handler om å utvikle 

en bevissthet rundt de større enhetene i språket. Som å lære å rime og klappe stavelser, og få 

en begynnende forståelse av språkets lydsystem gjennom erfaringer med grafem-fonem 

forbindelser (Melby-Lervåg, 2016; Cunningham & Carroll, 2015). I lys av dette vet 

informantene hva begrepet fonologisk bevissthet handler om og de jobber med de 

fonologiske ferdighetene forskning viser er viktig i førskolealder, men den bevisste kunnskap 

innenfor området er mangelfull. Økt kunnskap kunne gjort informantene tryggere i sitt 

arbeid, og er noe de selv savner, da mer kunnskap ville gjort arbeidet lettere og bedre. 

Kanskje kunne de også bevisst jobbet forebyggende mot lese- og skrivevansker, om de hadde 

hatt mer fagstoff på dette i barnehagen. Barn som systematisk får lytte frem forlyd, leke med 

ord og rim, dele ord i stavelser og setninger i ord vil få en bedre start på leseopplæringen 

(Høien & Lundberg, 2012). Klarer barnehagen å bidra til å øke barns fonologiske bevissthet 

vil dette kunne ha en forebyggende effekt på lese- og skrivevansker (Aukrust, 2005).  
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5.3.5. Vokabular 
Vokabular med begrepsutvikling og begrepsforståelse er det andre, mest omtalte, 

språkområdet informantene vektlegger i sitt språkarbeid. Barns vokabular er et viktig element 

i førskolealder knyttet til den videre lese- og skriveutviklingen (Aukrust, 2005). Barn som 

starter på skolen med et rikt ordforråd og god begrepsforståelse, har bedre forutsetninger for å 

klare seg bra på skolen (Kunnskapsdepartementet, 2016; Aukrust, 2005). Informantene 

forteller at de anser arbeid med barns vokabular som viktigere enn annet språkarbeid, da god 

begrepsutvikling og begrepsforståelse gjør at barna kan gjøre seg forstått og forstå. Tidlig 

risikotegn for å senere kunne utvikle lese- og skrivevansker er blant annet forsinket eller 

problematisk språkutvikling og vansker med å uttale seg (Helland, Plante & Hugdahl, 2011). 

Barn som starter på skolen med et godt utviklet ordforråd, har dermed bedre forutsetninger 

for å videreutvikle språket sitt og gå ut av skolen med et sterkere ordforråd, sammenlignet 

med barn med et svakere ordforråd (Aukrust, 2005). Begrepsarbeid anser samtlige 

informanter som det viktigste arbeidet barnehagen gjennomfører. Informantene legger vekt 

på at barna skal få rike og varierte erfaringer med ulike begreper. Barns tidlige 

språkferdigheter utgjør grunnlaget for lese- og skriveopplæringen, og et godt utviklet språk 

kan være med på å forutsi denne utviklingen (Lyster, 2010). Å mestre og forstå talespråket 

omtales som det første stadiet i lese- og skriveutviklingen, og barnehagens arbeid med dette 

området kan derfor ha en avgjørende betydning i det forebyggende arbeidet (Pennington & 

Bishop, 2009).  

 
Barnehagelærerne forklarer at begrepsforståelse handler om at barna kan forstå ordenes 

betydning, mens begrepsutvikling handler om at de kan bruke ordene. Læren om ordenes 

forståelse og kunnskapen om hva ord og ordsammensetninger betyr omtales som språkets 

semantikk (Hagtvet, 2015). Mot slutten av 5års alderen vil barn normalt ha et ordforråd rundt 

2-3000 ord, dersom barnet vokser opp i et rikt språkmiljø, og barnet vil ha utviklet et godt og 

rikt ordforråd (Aasgaard, 2013; Høigård, Mjør & Hoel, 2009). Barnehagens bidrag i denne 

prosessen er stor, da barn i dag tilbringer store deler av hverdagen i barnehagen. 

Informantene forteller at det er viktig at barna får på plass begrepsforståelsen, slik at den 

videre utviklingen skal bli lettere. Uten forståelsen vil barna ha vansker med å forstå det som 

foregår rundt dem. Et godt ordforråd og god begrepsforståelse er viktig for den senere 

læringen. Det vil også gjøre leseforståelsen bedre, fordi barna vil forstå flere ord og lettere 

forstå ukjente ord gjennom konteksten (Lyster, 2010; Aukrust, 2005). Samtidig viser en 

undersøkelse gjort av Hagtvet, Lyster & Melby-Lervåg et.al. (2011) at ordforrådet også 
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påvirker ordavkoding. Det vil si at barnets ordforråd har stor betydning for lese- og 

skriveutviklingen, og at barnehagens arbeid med dette språkområdet er viktig for barns videre 

læring og utvikling.  

 

Flere internasjonale studier har funnet høy sammenheng mellom barns språkferdigheter i 

barnehagen og leseferdigheter i skolen, både når det gjelder leseforståelse og ordavkoding 

(Aukrust, 2005; Lyster & Frost, 2012). Denne teorien viser også noen av informantene til i 

sine uttalelser. De forteller at de vektlegger begreper med bakgrunn i forskning, som forteller 

dem at spriket bare blir større jo eldre barna blir. De forteller at barn med et rikt ordforråd i 

barnehagen vil utvikle et rikere og rikere ordforråd, og spriket ned til barn med et svakere 

ordforråd vil bare øke etter hvert som barna blir eldre. Det blir også lettere å lære nye ord om 

man har et godt ordforråd fra før. Språkmiljøet i barnehagen og hjemmet vil påvirke dette, og 

ha en avgjørende betydning for barns utvikling av vokabular og leseferdigheter (Aukrust, 

2005). Ved å gi barn et godt barnehagetilbud vil barns språkutvikling støttes, og barna vil 

forstå, lære og få bedre utbytte av skolens språk- og leseopplæring. Barn som får et godt 

barnehagetilbud kan dermed få et bedre vokabular i skolen enn barn som ikke har hatt et godt 

tilbud (Aukrust, 2005).  

 
Når informantene skal arbeide med begreper foregår dette arbeidet ofte i samlingsstunder. 

Arbeid med begreper har en sentral plass i det språkstimulerende arbeidet, da det inngår i alt 

fra eventyr, dramatisering, vitser, høytlesning, sang, rim og regler til samtaler. Flere av 

informantene forteller at bøker er et verktøy som innbyr til å lære mange nye og ukjente 

begreper. Høytlesning vil gi barn muligheten til å delta i samtaler, hvor de blant annet får 

erfaring med skriftspråket, lærer mer om språkets innhold og lærer nye begreper (Høigård, 

Mjør & Hoel, 2009). Høytlesningens betydning for begrepsutviklingen er noe alle 

informantene understreker, sammen med arbeid med sang, rim og regler, og temaarbeid. I 

dette arbeidet snakker informantene om betydningen av å forklare, snakke og konkret vise 

hva begreper betyr, som under sangstunder eller temaarbeid. De hevder det er viktig at barna 

får se, ta på, lukte og oppleve, ikke bare høre om begrepene på et abstrakt plan, om de 

virkelig skal forstå hva de betyr. Ved å jobbe på denne måten, vil barna også utvikle 

begrepsforståelsen ut over det konkrete stadiet, noe som er viktig når man skal lære å lese og 

skrive (Lyster, 2010; Nag & Snowling, 2011; Aukrust, 2005).  
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Introduksjon av fremmedord 

Samtidig som det er viktig å sikre at alle barn forstår begrepene man snakker om, og bruke 

konkreter for å støtte og sikre forståelsen, forklarer en av informantene at man ikke skal være 

redd for å introdusere barn for fremmedord. Ved å invitere barn inn i samtaler hvor 

personalet bruker et rikt og variert ordforråd, og da introduserer barn for nye og ukjente 

fremmedord, vil de tilegne seg kunnskap og språkkompetanse (Gjems, 2011; Høigård, Mjør 

& Hoel, 2009). Sanger, eventyr, fortellinger og annet, kan inneholde mange ukjente og nye 

begreper. Å introdusere barn for fremmedord bidrar til et større språkstimulerende miljø, og 

bidrar til å øke barns ordforråd og begrepsforståelse. Dette bidrar til å skape et godt 

språkstimulerende miljø, hvor personalet lar barna videreutvikle sin begrepsforståelse og få 

erfaring med å bruke et variert ordforråd (Kunnskapsdepartementet, 2011). Informantene 

forteller at det er viktig å forklare hva begreper man tenker er ukjent for barna betyr. 

Samtidig som man forklarer ord man tenker at alle kan, for det er kanskje ikke slik at alle vet 

hva begrepet betyr, selv om de gir uttrykk for det. Det viktigste man gjør i dette arbeidet er å 

sikre at alle barn har forstått det man snakker om. Personalets rolle som språklige forbilder er 

her viktig, da det er deres ansvar å støtte barns utvikling og læring (Kunnskapsdepartementet, 

2011). Sammen med fokuset på å forklare fremmedord, forklarer informantene at det å 

forklare ordene man tenker alle kan, bidrar til å gi barn en grunnpakke som kan være 

avgjørende i lese- og skriveopplæringen. Aukrust (2005) understreker sammenhengen 

mellom tale- og skriftspråklige ferdigheter i barnehagen, og vokabular og leseforståelse i 

skolen. Gjennom personalets fokus på variert ordforråd vil også barna utvikle sitt ordforråd, 

da vokabularet utvikles gjennom påvirkning fra omgivelsene (Høigård, Mjør & Hoel, 2009; 

Aukrust, 2005).  

 

Arbeid med ulike type begreper 

Personalets evne til å bruke et variert ordforråd, sammen med forklaringer av ordene har stor 

betydning for kvaliteten på barnehagens begrepsarbeid (Aukrust, 2011). Her forteller 

informantene at det handler om å introdusere og lære barna underbegreper, kategorisering, 

preposisjoner, overbegreper og abstrakte begreper. Det fortelles blant annet om arbeid med 

kategorisering, hvor det er viktig at barna får erfaring med og lærer at ord kan omhandle flere 

begreper. Bevisst begrepstrening og stimulering, slik som dette, kan være avgjørende i lese- 

og skriveutviklingen, fordi barnets ordforråd og kunnskap om ord har størst betydning for 

leseutviklingen. Dette er fordi barnets ordkunnskap vil gi det en bekreftelse på om det lese 

riktig (Lyster & Frost, 2014). Eventyr er en annen viktig arbeidsmetode informantene 
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forteller om. Eventyr er gode verktøy for begrepsinnlæring, fordi de inneholder mange 

begreper, blant annet begreper som minst, mellomst, størst, over, osv. Dette er begreper 

informantene mener det ofte er vanskelig for barn å forstå. Hva er egentlig forskjellen på 

størst og høyest? Som barnehagelærer er det viktig å bevisstgjøre personalet på mulighetene 

som ligger i slike aktiviteter, og hvordan aktivitetene kan brukes til språkarbeid som bidrar til 

å støtte barns språkutvikling (Hagtvet & Horn, 2014).  

 
Systematisk og spontan begrepsinnlæring 

Systematisk begrepsinnlæring foregår i alle barnehagene, og informantene forteller om ulike 

måter å jobbe planlagt og systematisk med begreper på, men de understreker at det er i de 

spontane og uformelle hverdagssituasjonene at barn lærer mest. Rollen man har som voksen i 

dette arbeidet fremheves i alle intervjuene. Et språkmiljø preget av rikt vokabular med 

fortolkningsstøtte, gir barn erfaring som bidrar til å utvikle talespråket og senere 

tekstforståelse (Aukrust, 2005). Informantene fremhever viktigheten av å by på seg selv som 

voksen, ikke være redd for å introdusere fremmedord, benevne, forklare, utforske, være 

nysgjerrig og leke med språket. Her handler det om å være bevisst sin egen språkbruk knyttet 

til hvordan man sier ting til hverandre og barna. Stimulering av barns ordforråd i barnehagen 

kan derfor være avgjørende for barns lese- og skriveutvikling (Lyster & Frost, 2014). 

  

5.4. Oppsummering 
I dette kapittelet har undersøkelsens resultat blitt belyst og drøftet gjennom relevant teori. Av 

resultatene kommer det frem at barnehagen arbeider med språkarbeid som kan bidra til å 

forebygge lese- og skrivevansker, selv om det ikke er et bevisst mål og holdning blant 

informantene. Målet er ikke i seg selv å forebygge lese- og skrivevansker, men det generelle 

språkarbeidet de gjennomfører bidrar til dette. Barnehagen arbeider med språkområder 

forskning viser kan bidra til å forebygge slike vansker, og gjennom kartlegging av barns 

språkutvikling gjennomfører barnehagene arbeid som er tilpasset barns mestringsnivå. 

Samtidig gir de barn med vansker eller som er i risikosonene for å utvikle vansker, tidlig og 

god hjelp. Barnehagen er derfor en avgjørende forebyggende arena for barn i barnehagealder.  

 

 

 

 



	 91	

6. Avsluttende refleksjoner  
Formålet med undersøkelsen var å få innsikt i om, og hvordan, barnehagen arbeider med å 

forebygge lese- og skrivevansker. Dette ledet til problemstillingen som ønsket å undersøke 

hvilke tanker og erfaringer et utvalg barnehagelærere har om barnehagens arbeid med å 

forebygge lese- og skrivevansker. For å undersøke dette ble det valgt å gjennomføre en 

kvalitativ forskningstilnærming med bruk av intervju som metode. En metode som bidrar til å 

gi utdypende data fra færre informanter (Grue, 2015). Språkstimulerende aktiviteter 

gjennomføres hver dag, men at dette kan bidra til å forebygge for eventuelle lese- og 

skrivevansker, oppleves som lite bevisst blant barnehagelærerne i undersøkelsen. De at 

språkarbeidet de gjennomfører i hverdagen kan forebygge vansker, men å rette fokus mot å 

etablere en bevisst holdning mot betydningen av arbeidet er viktig, da barnehagen har en 

avgjørende betydning i barns språkutvikling (Hagtvet & Horn, 2014). 

 

For å belyse problemstillingen ble det utarbeidet to forskningsspørsmål. Det første omhandlet 

hvordan pedagogene kartlegger barns språkutvikling, om de oppdager barn med forsinket 

språkutvikling og hvordan de bruker denne informasjonen i det videre arbeidet. Det siste tok 

for seg språkområdene pedagogene vektlegger som viktige områder i barnehagens 

forebyggende språkarbeid. Gjennom samtaler med fem barnehagelærere har jeg fått 

informasjon om hvordan de arbeider med dette. Disse barnehagelærernes utsagn sier hva 

akkurat disse informantene tenker, opplever og har erfaring med knyttet til kartlegging og 

språkarbeid. Resultatene som har kommet frem av undersøkelsen kan likevel ha 

overføringsverdi til andre barnehagelærere og barnehager, fordi de kan kjenne seg igjen i de 

beskrevne arbeidsmetodene og opplevelsene disse informantene har, knyttet til 

undersøkelsens tema og problemstilling. Dette gir undersøkelsen noen begrensninger, da 

resultatene ikke er generaliserbare, selv om resultatene kan gi en pekepinn på hva som også 

arbeides med i andre barnehager (Dalen, 2013; Kvale & Brinkmann 2012).  
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6.1. Refleksjoner knyttet til undersøkelsens 

problemstilling 
Videre ønsker jeg å dele mine avsluttende refleksjoner rundt undersøkelsens problemstilling 

og forskningsspørsmålene. Jeg vil først ta for meg forskningsspørsmålene, før de 

oppsummeres som helhet for å besvare undersøkelsens problemstilling. 

 

6.1.1. Kartlegging og videre bruk av kartleggingsmaterialet 
Det første forskningsspørsmålet undersøkelsen hadde som mål å besvare var om 

informantene kartlegger barns språkutvikling i barnehagen, om de oppdager barn med 

forsinket språkutvikling og hvordan de bruker informasjonen som kommer frem av 

kartleggingen i det videre arbeidet. Alle informantene kartlegger barns språkutvikling. Noen 

kartlegger alle barn fordi de er pålagt å gjøre dette, mens andre kartlegger kun barn dersom 

de er bekymret for barnets språkutvikling. TRAS er verktøyet de benytter. Ved å ta i bruk 

slike kartleggingsverktøy oppdager informantene barn med forsinket språkutvikling, 

språkvansker eller andre vansker. De får bekreftet om det er grunn til bekymring eller ikke 

knyttet til barnets språkutvikling, og hvor det eventuelt er behov for å sette inn støttet og 

tiltak (Gjems, 2010). Målet med kartleggingen er først og fremst å finne barnets 

mestringsnivå, oppdage barn med vansker, og dersom det har utfordringer, vite hvilke tiltak 

som er hensiktsmessig for å støtte og videreutvikle barnets språk (Gjems, 2010; Hagtvet, 

Frost & Refsahl, 2015). Er det behov for videre kartlegging og oppfølging samarbeider 

informantene tett med PPT og/eller BUPA, og kartleggingsmaterialet danner grunnlaget for 

videre henvisning, kartlegging og eventuelt en IOP. Kartleggingsmaterialet gir også 

barnehagelærerne svar på om arbeidet de gjennomfører gir effekt på barnegruppen og 

enkeltbarn, og om de jobber med språkområder barna har behov for å arbeide med. 

Kartleggingsresultatene brukes til samtaler med foreldre og som utgangspunkt for 

språkgrupper og språkarbeid. Resultatene som kommer frem av kartleggingen er viktig for 

det videre språkarbeidet barnehagene skal gjennomføre, men de er også kritiske og reflekterer 

rundt resultatene som kommer frem. Det foregår derfor ofte diskusjoner knyttet til 

kartlegging av barns språk i barnehagen (Stangeland, 2017). Det er viktig å huske på at 

kartleggingsresultatene ikke fanger alt, og at det tar mye tid og ressurser fra avdelingen. Man 

skal være kritisk til om de kan fortelle med sikkerhet om barn vil utvikle lese- og 
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skrivevansker med bakgrunn i funn gjort i barnehagealder, da dysleksi er en vanske som 

sjeldent oppdages i førskolealder (Hagtvet, 2015, s. 187). 

 

6.1.2. Språkområder og forebyggende språkarbeid 
Det andre forskningsspørsmålet undersøkelsen ønsket å besvare handlet om hvilke 

språkområder informantene vektlegger i sitt forebyggende språkarbeid. Funnene viser at 

informantene gjennomfører bredt og variert språkarbeid, men at fonologisk bevissthet og 

vokabular er språkområdene de vektlegger som viktigst. Disse områdene mener informantene 

er viktig fordi det er språkområder det er viktig å ha erfaring med for å mestre skolens krav, 

da det anses som viktig for lese- og skriveopplæringen og forebygging av eventuelle vansker.  

 

Fonologisk bevissthet 

Fonologisk bevissthet er et av språkområdene informantene vektlegger som viktig i sitt 

språkarbeid. Målet med dette arbeidet er ikke at barna skal lære alle bokstavene, og å lære å 

lese og skrive før de begynner på skolen. Barna skal få begynnende erfaringer, nysgjerrighet, 

kjennskap og interesse for bokstavene gjennom varierte aktiviteter (Høigård, Mjør & Hoel, 

2009). Det legges ingen krav eller retningslinjer for arbeidet. Fokus ligger på 

bokstavgjenkjenning, og gjennom språkgrupper, skolestartergrupper og generelt språkarbeid i 

hverdagssituasjoner, får barn begynnende erfaring med det som møter dem i lese- og 

skriveopplæringen i skolen. Lek med rim og regler, lytte ut bokstaver, markere stavelser og 

ulik alfabetlek er noen eksempler på hvordan informantene gjennomfører arbeid knyttet til å 

styrke og utvikle barns fonologiske bevissthet.   

 
Vokabular  

Språkområdet informantene legger aller størst vekt på er som nevnt vokabular. Å jobbe med 

barns begrepsutvikling og begrepsforståelse er noe de anser som det aller viktigste arbeidet 

barnehagen gjennomfører, da det er viktig for senere læring. Informantene viser her til 

forskning, og forklarer om betydningen av å utvikle et rikt ordforråd i barnehagen. Et rikt 

ordforråd i barnehagealder kan være med på å sikre et rikt ordforråd også senere, og bidrar til 

å gjøre lese- og skriveopplæringen lettere og bedre for barnet (Aukrust, 2005). Informantene 

forteller at dette arbeidet vil hjelpe barna med å danne en grunnpakke som kan være 

avgjørende i lese- og skriveopplæringen. Arbeid med begreper foregår gjennom 

samlingsstunder, høytlesning, arbeid med sang, temaarbeid og hverdagssituasjoner. 

Informantene vektlegger et bredt arbeid med ulike begreper.  
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6.1.3. Avsluttende refleksjoner   
Forskningsspørsmålene er med på å belyse og konkretisere undersøkelsens problemstilling. 

Problemstillingen undersøkelsen hadde som mål å besvare handler om hvilke tanker og 

erfaringer et utvalg barnehagelærere har om barnehagens arbeid med å forebygge lese- og 

skrivevansker. Alle informantene forteller at språk er et området barnehagen legger stor vekt 

på. Barnehagene som deltok i undersøkelsen har språkplaner eller språk som 

satsningsområdet. Det viser at språk er et område barnehagene vektlegger som viktig og 

betydningsfullt. Dette er viktige funn ettersom barnehagens kjerneoppgaver er å støtte barns 

språkutvikling og gi barn varierte og positive erfaringer med språket 

(Kunnskapsdepartementet, 2006; Kunnskapsdepartementet, 2011).  

 

Informantene forteller at de opplever at de er gode på, og har mye kunnskap om, barns 

språkutvikling og hvordan de skal arbeidet med språkarbeid som styrker dette. De har alle 

tanker om hva det er viktig å legge vekt på og arbeide med for å styrke barnet til det som 

møter dem i skolen. Språk er en sentral del av barnehagens faglig diskusjoner og møter, men 

forebygging derimot, og da forebygging av lese- og skrivevansker, har ingen eller liten plass i 

slike diskusjoner og språkplaner. Flere av informantene påpeker at de skulle ønske de hadde 

enda mer kunnskap om forebygging av ulike vansker, og da spesielt lese- og skrivevansker. 

Kunnskapen informantene har på dette området anser de som mangelfull, og de skulle ønske 

de hadde mer fagstoff om hva forskning viser kan forebygge slike vansker i barnehagen. 

Barnehagen anses som å være den viktigste forebyggende arenaen for barn i førskolelalder, 

og kunnskapen informantene har om dette er derfor avgjørende om de skal kunne støtte og 

hjelpe barn i utviklingen (Hagtvet & Horn, 2014; Kunnskapsdepartementet, 2016). Til tross 

for lite bevisst kunnskap om forebygging av lese- og skrivevansker, opplever informantene at 

de likevel arbeider med språkarbeid som kan være forebyggende på slike vansker. Gjennom å 

kartlegge barns språkutvikling får de informasjon om barns mestringsnivå, om noen har 

utfordringer med språkutviklingen, hvor det eventuelt er behov for å sette inn tiltak og hvilke 

språkområder barnegruppa eller enkeltbarn har behov for å jobbe mer med. Kartlegging er 

avgjørende for å oppdage barn med språklige utfordringer, avdekke vanskeomfang og 

mestringsnivå, noe som gir nyttig informasjon i språkarbeidet (Hagtvet, Frost & Refsahl, 

2015).  
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Gjennom et allsidig arbeid med språket, og da spesielt fonologisk bevissthet og vokabular, 

opplever informantene at de arbeider med språkområder som kan forebygge for eventuelle 

lese- og skrivevansker på et senere tidspunkt. Språkarbeid knyttet til fonologisk bevissthet og 

vokabular er viktig for at barn skal kunne utvikle gode lese- og skriveferdigheter. Det er 

avgjørende ferdigheter i førskolealder knyttet til den tidlige lese- og skriveopplæringen og 

forebygging av eventuelle vansker (Aukrust, 2005). Informantene forteller at målet i seg selv 

ikke er å forebygge slike vansker, men de vet arbeidet de gjennomfører kan være 

forebyggende. Gjennom informantenes utsagn kommer det tydelig frem at de har bred 

kunnskap om forebyggende språkarbeid, da de vet hvilke språkområder det er viktig å 

vektlegge i dette arbeidet og er klar over betydningen av slikt arbeid. Når det gjelder lese- og 

skrivevansker, mener informantene at dette arbeidet hører skolen til, selv om de bidrar i 

arbeidet gjennom helhetlig språkstimulering og språkarbeid. Gjennom å tolke informantenes 

forklaringer av arbeidsmetoder og fokusområder, kan man fastslå at barnehagen har en 

avgjørende rolle i forebyggingen av lese- og skrivevansker, og at dette er noe som burde få 

større plass og fokus i barnehagens faglige diskusjoner og språkplaner. Betydningen av dette 

arbeidet, og alt språkarbeid, er viktig for barn som er i risikosonen for å kunne utvikle 

vansker og alle barn generelt. Som pedagogisk virksomhet med krav om å ha en 

forebyggende funksjon, og gi barn tidlig og god hjelp, er det viktig at betydningen av dette 

arbeidet får større plass. Tidlig og god hjelp, og barnehagens språkarbeid er avgjørende for 

barns videre lese- og skriveopplæring (Høigård, Mjør & Hoel, 2009; 

Kunnskapsdepartementet, 2011).  
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6.2. Fremtidig forskning og undersøkelsen begrensninger 
Arbeidet med undersøkelsen har vist at det er flere innfallsvinkler til videre forskning. Det 

kunne vært interessant å gjennomføre en undersøkelse hvor man undersøkte effekten av et 

intervensjonsprogram for barnehagebarn knyttet til språkarbeid som kan forebygge lese- og 

skrivevansker. Dette for å se om ulike intervensjoner og konkrete arbeidsmetoder ville gitt 

utslag på lese- og skriveopplæringen og forebygging av eventuelle vansker, dersom 

barnehagen hadde arbeidet forebyggende mot spesifikt lese- og skrivevansker gjennom et 

prøveprosjekt. Informantene understreker at de savner mer kunnskap om hva som faktisk kan 

bidra til å forebygge lese- og skrivevansker i barnehagen, gjennom konkrete tiltak. Dette 

kunne et slikt prosjekt bidratt til å belyse bedre. Barnehagens arbeid med språk er temaer som 

ofte belyses i media, og det finnes ulike undersøkelser knyttet til tema, men å løfte 

barnehagens rolle og betydning i arbeidet med å forebygge eventuelle lese- og skrivevansker 

bør fremheves.  
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1. Intervjuguide 

Intervjuguide. 

Forebygge lese- og skrivevansker 
Innledning 

• Forklare hensikten med intervjuet 

o Hensikten med intervjuet er å få informasjon som kan besvare 

problemstillinga mi om hvordan barnehagen arbeider for å forebygge lese- og 

skrivevansker, og hvilke tanker pedagogen har om dette arbeidet. 

• Anonymitetsbeskyttelse og taushetsplikt – ingen informanter vil bli gjenkjent, ingen 

vil få lytte til opptaket 

• Har du noen spørsmål, eller er det noe du lurer på før vi begynner? 

Åpningsspørsmål  

1) Hva slags utdanning har du og når var du ferdig utdannet? 

o Eventuelt videreutdanning 

2) Hvor lang erfaring har du som pedagogisk leder? 

o Hvor mange av disse årene har du jobbet i barnehagen hvor du nå er ansatt? 

3) Hvilken barnegruppe jobber du med? 

4) Har du erfaring med barn som har forsinket språkutvikling?  

o Hvilke typer forsinkelser/vansker? 

5) Har du erfaring med lese- og skrivevansker? 

o Har du erfaring med forebygging av lese- og skrivevansker?  

6) Hva tenker du om din egen kunnskap om forebygging av lese- og skrivevansker? 

o Hva tenker du om barnehagens kunnskap? 

o Hva tenker du kunne vært nyttig å få mer kunnskap om? 

 

Tema kartlegging  

• Hvordan går du frem når du skal observere barns språk?  

o Hvordan tenker du at personalet kan observere barna slik at de oppdager barn 

med forsinket språkutvikling? 

• Hvilke kartleggingsverktøy brukes i din barnehage for å kartlegge barn innenfor 

språk? 
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o Brukes de på alle, eller på noen utvalgte barn?  

• Hvilke tanker har du om kartlegging av barns språk? 

• Hva tenker du er viktig å gjøre når du oppdager barn med forsinket språkutvikling? 

o Har din barnehage bestemte rutiner som gjennomføres når dere oppdager slike 

barn? 

o Hvilke tiltak tenker du kan være sentrale? 

o Hvordan gjennomføres disse tiltakene? 

o Opplever du at barnehagen har nok kunnskap om hvilke tiltak som bør 

iverksettes? 

• På hvilken måte brukes resultatene som kommer frem av kartleggingen i det videre 

arbeidet?  

o Utarbeides det konkrete planer/aktiviteter for å styrke svakheter/vansker? 

o Hvordan tilrettelegges det for at dere skal kunne gjennomføre slike 

planer/aktiviteter i din barnehage?  

Tema språkstimulering  

• Kan du fortelle om en typisk samling eller aktivitet hvor dere arbeider med 

språkstimulering?   

o Er det en plan bak slike samlinger/aktiviteter? 

• Har barnehagen din utarbeidet en språkplan? 

o Føler du at den har en sentral plass i hverdagen?  

• Hvordan vil du beskrive et rikt og allsidig språkmiljø? 

• Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen skriver at barnehagen 

skal fremme barns lese- og skriveutvikling, hvordan opplever du at dere bidrar til 

dette i din barnehage?    

o Hva tenker du om din kunnskap på dette området? (lese- og skriveutvikling)  

o Hva føler du at du eventuelt trenger mer kunnskap om? 

• Hvilke tanker får du når jeg sier språkleker? 

o Hvorfor er disse aktivitetene viktige? 

o Hvor mye tid bruker dere på slike aktiviteter? Har de en sentral plass i 

hverdagen? Forklar. 

• Hvordan ser du på sammenhengen mellom lek og språkstimulering? 

o Hvordan tenker du at du kan inspirere barna til å leke med språket? 

• Hvilke sider ved språket tenker du det er viktig å arbeide med?  
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o Hva legger du vekt på når du skal stimulere barns språk på din avdeling? 

o Er det noen sider ved språket du tenker er viktigere enn andre? Hvorfor? 

• Hvilken betydning tenker du at barnehagen kan ha for en skriftspråklig utvikling?  

o Hva opplever du som viktig i arbeidet? 

o Hvordan kan du legge til rette for at barn får øve seg på lekeskriving? 

• Hvordan opplever du din rolle knyttet til å støtte barns begynnende lese- og 

skriveinteresse? 

o Hva tenker du om din kunnskap på dette området? Føler du at du har nok 

kunnskap om barns begynnende lese- og skriveopplæring? 

• Hva tenker du på når jeg sier tiltak for barn med forsinket språkutvikling? 

o Hvordan gjennomføres disse tiltakene? 

• Er språk et tema som har en sentral plass under barnehagens personalmøter/noe som 

ofte diskuteres eller tas opp? 

Vokabular– begrepsutvikling og begrepsforståelse 

• Hva tenker du på når jeg sier begrepsutvikling og begrepsforståelse? 

o Hvilke tanker har du om dette arbeidet? 

• Kan du beskrive en spontan og en planlagt aktivitet hvor dere jobber med begreper?  

• Hva tenker du er viktig når man jobber med begreper med barn som har forsinket 

språkutvikling? 

• Har du noen tanker om hvorfor det er viktig å arbeide med barns ordforråd i 

barnehagen? 

• Hva vil du anse som viktig under samtaler med barn? Hvorfor? 

• I Temahefte om språkmiljø og språkstimulering står det at rike erfaringer med 

høytlesning utvikler barnas ordforråd, hva er ditt forhold til dette? 

o Hva vektlegger du som viktig under høytlesning? 

Fonologisk bevissthet 

• Hvordan arbeider dere med rim og regler? Forklar.  

• Hvordan opplever du at du kan gjøre barna oppmerksom på språkets lyder og rytme? 

• Hvordan jobber dere med bokstavene, og forholdet mellom bokstav og bokstavlyd? 

o Jobber dere med å finne forlyden i ord? (Hvordan?) 

o Jobber dere med å lytte etter bokstaver eller stavelser? (Hvis ja, 

hvordan/hvorfor?) 
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Oppsummering 

• Er det noe mer du vil tilføye eller si som du føler ikke har kommet frem?  

• Takke for deltakelse 
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Vedlegg 2. Informasjonsbrev og samtykkeerklæring   

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet; 

Forebygging av lese- og skrivevansker i barnehagen 
Bakgrunn og formål 

Denne	masteroppgaven	handler	om	forebygging	av	lese-	og	skrivevansker	i	barnehagen.	

Bakgrunnen	for	valg	av	tema	er	at	det	de	siste	årene	har	vært	et	økt	fokus	på	

barnehagen	som	læringsarena,	og	læring	og	utvikling	har	blitt	viktige	områder	for	

barnehagens	virksomhet.	Å	støtte	barns	språkutvikling	er	en	av	barnehagens	

kjerneoppgaver,	og	virksomheten	har	blitt	en	arena	for	språkstimulering,	hvor	

Rammeplanen	legger	føringer	for	hva	barn	skal	lære.	Et	godt	tilrettelagt	pedagogisk	

tilbud	kan	være	forebyggende	for	at	barn	utvikler	vansker	knyttet	til	skolefaglig	

fungering	på	et	senere	tidspunkt,	og	viktigheten	av	språkstimulering	i	barnehagen	er	

derfor	et	tema	jeg	syns	det	er	interessant	å	dykke	dypere	inn	i.	Formålet	med	studien	er	

å	undersøke	på	hvilken	måte	barnehagen	bidrar	til	å	forebygge	lese-	og	skrivevansker,	

og	hvilke	tanker	pedagogen	har	om	forebygging	av	lese-	og	skrivevansker	i	barnehagen.	

Kriteriene	for	å	delta	i	undersøkelsen	er	at	du	jobber	med	førskolebarn	og	har	jobbet	

minst	1år	i	barnehagen,	dette	for	å	sikre	kvalitet	i	utvalget.		

Problemstillingen	for	oppgaven	er:	Hvilke	tanker	og	erfaringer	har	pedagogen	om	

forebygging	av	lese-	og	skrivevansker	i	barnehagen?		

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse	i	studien	innebærer	at	jeg	vil	bruke	informasjonen	som	kommer	frem	av	

intervjuene	til	å	besvare	min	problemstilling.	Som	metode	vil	jeg	bruke	et	

semistrukturert	intervju,	som	er	en	samtale	knyttet	til	en	intervjuguide	utformet	som	en	

plan	over	hvilke	tema/spørsmål	jeg	ønsker	å	snakke	om.	Spørsmålene	vil	omhandle	

kartlegging	og	språkstimulering,	hvordan	dette	gjennomføres	og	hvilke	tanker	du	har	til	

ulike	områder	knyttet	til	disse	temaene.	Intervjuet	vil	bli	tatt	opp	på	båndopptaker,	da	

det	gjør	det	lettere	for	meg	å	holde	oppmerksomheten	mot	det	du	formidler,	da	jeg	

slipper	å	notere.	Å	delta	i	undersøkelsen	er	frivillig,	og	du	kan	velge	å	ikke	svare	på	

spørsmål.	Du	har	også	rett	til	å	trekke	deg	fra	studien	underveis,	uten	å	måtte	begrunne	

dette	nærmere.			
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Hva skjer med informasjonen om deg?  

I	etterkant	av	intervjuet	har	du	rett	til	innsyn	i	transkriberingsmaterialet,	og	

lydopptakene	vil	bli	slettet	så	fort	prosjektet	er	avsluttet.	Det	er	kun	veileder	og	meg	

som	vil	ha	tilgang	til	materialet	som	samles	inn	under	arbeidet	med	oppgaven.	

Materialet	vil	bli	behandlet	konfidensielt,	ved	at	alt	materialet	vil	bli	anonymisert	og	

oppbevart	på	min	egen	passordbeskyttede	pc.	Som	masterstudent	ved	Universitetet	i	

Oslo	har	jeg	også	taushetsplikt	i	forhold	til	de	opplysninger	jeg	får	tilgang	til,	både	under	

og	etter	endt	utdanning.	Mastergradsoppgaven	forventes	å	leveres	til	Instituttet	for	

Spesialpedagogikk	ved	Universitetet	i	Oslo,	1.	juni	2017.	

Frivillig	deltakelse	

Det	er	frivillig	å	delta	i	studien,	og	du	kan	når	som	helst	trekke	ditt	samtykke	uten	å	

oppgi	noen	grunn	til	dette.	Dersom	du	trekker	deg,	vil	alle	opplysninger	om	deg	bli	

anonymisert	og	slettet.		

Samtalen	vil	vare	ca.	45	minutter.	Dersom	du	ønsker	å	delta	eller	har	spørsmål	til	

studien,	ta	kontakt	med	meg	(Henriette	Nordahl)	på	mobil	46466449,	eller	send	en	e-

post	til	henrno@student.uv.uio.no.	Min	veileder	er	Christiane	Haukedal.	

	

Studien	er	meldt	til,	og	godkjent	av,	Personvernombudet	for	forskning,	NSD	-	Norsk	

senter	for	forskningsdata	AS.	

	

Samtykke	til	deltakelse	i	studien	
	

Jeg	har	mottatt	informasjon	om	prosjektet	”Forebygging	av	lese-	og	skrivevansker	i	

barnehagen”,	og	er	villig	til	å	delta	i	prosjektet.	

Dato:	...............	

Signatur:	................................................	Telefon	nr.:	...........................	

	

	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

(Signert	av	prosjektdeltaker,	dato)	
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Vedlegg	3.	Søknad	til	NSD	

 
 

 
Christiane Haukedal
Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo
Postboks 1140 Blindern
0318 OSLO
 
Vår dato: 30.01.2017                         Vår ref: 51875 / 3 / AMS                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 03.01.2017. Meldingen gjelder
prosjektet:

Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger er
meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i
personopplysningsloven.
 
Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 01.10.2017, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen

Kontaktperson: Anne-Mette Somby tlf: 55 58 24 10
Vedlegg: Prosjektvurdering

51875 Forebygging av lese- og skrivevansker i barnehagen
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Christiane Haukedal
Student Henriette Nordahl

Katrine Utaaker Segadal
Anne-Mette Somby
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Kopi: Henriette Nordahl henrno@student.uv.uio.no
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Personvernombudet for forskning
 

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          
Prosjektnr: 51875

 
Utvalget informeres skriftlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet er godt utformet.
 
Personvernombudet legger til grunn at forskere og studenter følger Universitetet i Oslo sine rutiner for
datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal sendes elektronisk eller lagres på privat pc /mobile enheter, bør
opplysningene krypteres.
 
Forventet prosjektslutt er 01.10.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da anonymiseres.
Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres
ved å:
- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel)
- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som
f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)
- slette digitale lydopptak


