
 

 

1 

 

 

 

 

 

 
  

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 

 

”Ungene skal bade i språket, det skal være språk hele tiden!” 

En kvalitativ undersøkelse av hvordan spesialpedagoger og 

barnehagelærere i barnehagen jobber med språkstimulering for femåringer 

med forsinket og normal språkutvikling  

 
Vigdis Hansvik 
 
Masteroppgave i logopedi, mai 2014 



 

 

 

  



 

 

2 

 

SAMMENDRAG 

Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hva forstår spesialpedagoger og barnehagelærere 

i barnehagen med begrepene språk, språkutvikling og forsinket språkutvikling? Hvordan 

jobber disse med språkstimulering for femåringer, for hele barnegruppa og for de med 

forsinket språkutvikling?” Jeg har intervjuet spesialpedagoger og barnehagelærere om 

hvordan de jobber med språkstimulering for femåringer. Metoden jeg har brukt er kvalitativ, 

jeg har tatt utgangspunkt i fenomenologi og Grounded-Theory. Jeg har intervjuet fire 

spesialpedagoger og tre barnehagelærere fra ulike barnehager lokalisert i to kommuner. Jeg 

har sett på hvordan man jobber med språkstimulering for femåringen i barnehagen, mitt 

hovedfokus er barn som er forsinket i sin språkutvikling. Jeg har sett på hva deltakerne legger 

i begrepene språk, hva man kan forvente av en femåring, språkutvikling og forsinket 

språkutvikling. Teorien belyser ulike sider ved disse begrepene, samt en innføring i hvordan 

man kan jobbe med språkstimulering både generelt og for barn med forsinket språkutviking. I 

oppgavens metodedel beskriver jeg metoden jeg har brukt, hvordan jeg har jobbet, kvalitet i 

forskningsarbeidet og etiske betraktninger I resultatdelen presenterer jeg mine funn og 

analysen av disse. Mine funn er kategorisert i seks hovedkategorier med 29 underkategorier. 

Hovedkategoriene er: Språk, Språkutvikling, Forventet språklig nivå for en femåring, 

Forsinket språkutvikling, Språkstimulering for femåringen i barnehage og Språkstimulering 

for barn med forsinket språkutvikling. Jeg har beskrevet hva deltakerne legger i de ulike 

hoved- og underkategoriene, dette er belyst med sitater fra intervjuene. Jeg har deretter drøftet 

mine funn i forhold til teori og tidligere forskning. Jeg finner mye samsvar mellom 

deltakernes kunnskap og praksis og teori. Ut fra mine resultater ser det ut som at det er liten 

forskjell på språkstimulering for barn med forsinket utvikling og de som har en normal og 

forventet utvikling. Deltakerne har god kompetanse på språkstimulering gjennom hele 

barnehagedagen, og de har fokus på de barna som trenger noe ekstra.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Å gi barn et godt utgangspunkt for en god utvikling av sitt språk, er viktig og avgjørende for 

god utvikling på de fleste andre områder. Språk kan forstås ut i fra delene form, altså hvordan 

språket er bygd opp, via innholdet i det som formidles til bruk, altså hvordan man bruker 

språket i kommunikasjon med andre (Tetzchner, S. v, Feilberg J, Hagtvet B, Martinsen H, 

Mjaavatn P. E, Simonsen H. G. og Smith L. 1993; Tetzchner m. fl. 1993).   I følge Lov om 

barnehager av 17.06.05 nr. 64 (barnehageloven) sin formålsparagraf (§ 1) skal barnehagen 

sørge for god utvikling på alle områder. Man skal legge til rette for omsorg og lek, og fremme 

læring og danning. Høigård (2006: 19) sier at språklæring er ”… noe av det viktigste som 

skjer i et barns liv”. Hun sier videre at å lære språk gjør at vi forstår verden rundt oss, og oss 

selv. Å beherske språk er nødvendig for alle utviklingsområder, både intellektuelt, emosjonelt 

og sosialt. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver av 01.03.06 nr 266 

(rammeplan) understreker at det enkelte barn skal få gode forutsetninger for vekst og 

utvikling, samtidig som man skal ta hensyn til fellesskapet. Språk kan ikke læres alene, 

språkstimulering må foregå i samvær med andre mennesker, både barn og voksne. For barn i 

Norge i dag foregår mye av denne språklæringen i barnehagen. 

 

I følge Melding til Stortinget (2010-2011) har 97 % av alle landets 60 000 skolestartere gått i 

barnehage. Dette er blant annet en konsekvens av at i 2009 fikk alle barn rett til 

barnehageplass. I Stortingsmelding 41 (2008-2009) understrekes det at dette ikke skal gå 

utover kvaliteten på innholdet i barnehagen, og at alle skal ha lik rett til læring. Dette viser at 

barnehagen og de voksnes ansvar for å gi barn en god språkstimulering er stort. Jeg ønsker i 

denne oppgaven å se på hvordan spesialpedagoger og barnehagelærere jobber med 

tilrettelegging og språkstimulering for at alle barn, uansett nivå, sin utvikling av språket skal 

bli best mulig. Som fremtidig logoped er jeg spesielt opptatt av hvordan de voksne jobber i 

forhold til barn med forsinket språkutvikling, og som dermed trenger litt ekstra for å ha en 

god utvikling.  

 

Stortingsmelding 16 (2006-2007) og Melding til Stortinget 18 (2010-2011) sier noe om 

viktigheten med god og tidlig språkstimulering, da en god språkutvikling vil ha betydning for 

læring og sosial utvikling gjennom skoleårene. I følge Aukrust (2005) stopper det ikke der, å 

gi barn en tidlig, god og tilpasset språkstimulering kan ha betydning for livslang læring i og 

utenfor skolen. Stortingsmelding 16 (2006-2007) sier at så mange som 10-15 % av barn i 
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førskolealder har en forsinkelse i sin språkutvikling. Nettelbladt U, Samuelsson C, Sahlén B. 

& Ors M; Nettelbladt m.fl. 2008) sier at selv om de fleste barn utvikler sitt språk uten 

problemer, går denne utviklingen hos noen barn langsommere og annerledes enn sine 

jevnaldringer. Dette kan være både i forhold til å forstå og uttrykke seg gjennom språket. Vi 

snakker da om en språkforstyrrelse, språkvanske eller forsinket utvikling.  

 

Melding til Stortinget 18 (2010-2011) bekrefter at man i barnehagen møter mange barn som 

har forsinket språkutvikling og svakt ordforråd. Det er ikke alle disse som har tilbud om 

spesialpedagogisk hjelp, og det er derfor nødvendig at jeg i denne oppgaven ser på metoder 

for språkstimulering for hele barnegruppa. I følge rammeplan og Melding til Stortinget 18 

(2010-2011) skal barn med sen språkutvikling fanges opp og få tidlig og god hjelp. 

Rammeplan (21) sier noe om barnehagens ansvar for å ”… forebygge vansker og oppdage 

barn med særskilte behov”. Det betyr at man må ha gode rutiner for å kartlegge barnas 

språklige nivå, samt å komme raskt i gang med tiltak tilpasset den enkelte. Dette er spesielt 

viktig i forhold til barn som ikke har en ønsket utvikling, og dette er hovedfokus i denne 

oppgaven.   

 

§ 1 ”Formål” i barnehageloven understreker at barn i barnehagen ”… skal utvikle 

grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.” Barnehagen skal legge til rette for allsidig 

utvikling på alle områder. ”Barn får grunnleggende og relevant kunnskap og innsikt og 

utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter.” 

(rammeplan:15). Her er noe av grunnlaget for mitt valg av tema og problemstilling. Gjennom 

å se på hvordan barnehagelærere og spesialpedagoger jobber med språkstimulering for å sikre 

alle barn en god språkstimulering, håper jeg å få økt kunnskap om hvordan dette arbeidet 

integreres i alle barnehagens områder. I § 2 ”Barnehagens innhold” i barnehageloven og i 

rammeplan understrekes det at barnehagen skal ta hensyn til den enkeltes forutsetninger. Det 

er nødvendig med individuelle tilrettelegginger ut fra hvilke forutsetninger hvert enkelt barn 

og barnegruppa som helhet har. Disse sier videre at barnehagen skal jobbe med barns 

språklige kompetanse. Barna skal møte et rikt og variert språkmiljø, og få varierte og positive 

erfaringer med bruk av språket. Ett av barnehagens syv fagområder er kommunikasjon, språk 

og tekst (rammeplan). ”Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens 

innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv 

være avsender av et budskap”(rammeplan:33). Under dette fagområdet understrekes 

viktigheten av å jobbe med språkstimulering både i hverdagsaktiviteter og i mer planlagte 
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språkstimuleringsaktiviteter. Buli-Holmberg (2012) sier at arbeidet med dette fagområdet 

omhandler formidling av eventyr, lesing av bøker, synge, snakke samme i hverdagssituasjoner 

og om det man opplever sammen, sette ord på følelser, kroppsspråk og mimikk. Med andre 

ord, dette fagområdet og språkstimulering generelt favner hele barnehagehverdagen.  

 

1.2 Problemstilling 

På bakgrunn av det jeg har beskrevet ovenfor, samt en grunnleggende interesse for hvordan 

man på best mulig måte kan legge til rette for god språkstimulering har jeg kommet frem til 

følgende problemstilling: 

 

”Hva forstår spesialpedagoger og barnehagelærere i barnehagen med begrepene språk, 

språkutvikling og forsinket språkutvikling? Hvordan jobber disse med språkstimulering for 

femåringer, for hele barnegruppa og for de med forsinket språkutvikling?” 

 

Mitt hovedfokus er barn med forsinket språkutvikling, og hvordan man på best mulig måte 

kan gi dem en god utvikling. Det er imidlertid ikke mulig å se bort fra generell 

språkstimulering, for som tidligere nevnt, dette er gjennomgripende for alle barn og alle 

aktiviteter. Jeg ønsker i denne oppgaven å intervjue voksne som jobber med språkstimulering 

for barn, både spesialpedagoger og barnehagelærere, fordi de voksne er så viktige for 

utviklingen av språket. Rammeplan understreker at de voksne er språklige forbilder, både i 

dagliglivets aktiviteter og i mer strukturerte opplegg som er beskrevet under fagområdet 

kommunikasjon, språk og tekst. Derfor blir de helt sentrale i arbeidet med språkstimulering. 

Jeg ønsker å se på hvordan deltakerne jobber med språkstimulering, både i forhold til de som 

er forsinket i sin utvikling og de som er der man ønsker i forhold til utvikling og alder. 

Kunnskap om språk, språkutvikling og forsinket utvikling er nødvendig for å tilrettelegge for 

god og riktig språkstimulering, jeg ønsker derfor å undersøke hva deltakerne forstår med disse 

begrepene. I og med at jeg har valgt å konsentrere meg om språkstimulering for femåringer, er 

det naturlig å forsøke å finne en beskrivelse av hvor langt man ønsker at språkutviklingen skal 

være kommet for denne aldersgruppen. For å finne svar på problemstillingen vil jeg bruke en 

kvalitativ tilnærming. Jeg vil bruke en tilnærmet fenomenologisk metode. Denne går ut på å 

få tak i meningen mennesker legger i en opplevelse (Postholm 2005). Jeg vil også bruke 

elementer fra Grounded Therory, spesielt i tolking og presentasjon av mine funn. Innenfor 
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Grounded Theory-tradisjonen har det innsamlede materialet hovedfokus og danner grunnlag 

for ny teori (Dalen 2004).  

 

1.3 Oppgavens oppbygging 

Oppgaven er bygd opp av seks kapitler. I kapittel 1 klargjør jeg for valg av oppgavetema, og 

jeg forsøker å vise hvordan jeg har kommet frem til min problemstilling. Dette begrunnes 

blant annet gjennom å vise til hva barnehageloven, rammeplan og andre offentlige 

dokumenter sier om språk og språkstimulering i barnehagen. I kapittel 2 skisserer jeg teori i 

forhold til min problemstilling. Denne delen belyser hva man kan forstå at språk er. En typisk 

femåring vil bli beskrevet. Jeg ser på hva som er normal språkutvikling, og hva som defineres 

som forsinket språkutvikling. Til slutt vil jeg se på ulike metoder som kan brukes i jobben 

med språkstimulering for barn med forsinket og normal språkutvikling. Kapittel 3 tar for seg 

metodiske spørsmål knyttet til undersøkelsen. Jeg gjør rede for valg av metodisk tilnærming, 

og jeg vil presentere gangen i forskningsprosessen. Jeg vil presentere mitt utvalg, hvordan 

disse ble valgt, hvordan prøveintervju og intervju ble gjennomført. Jeg vil deretter presentere 

hvilke grep jeg har gjort underveis i prosessen for å sikre kvalitet i studien. Tilslutt vil jeg ta 

opp etiske spørsmål knyttet til forskningsprosjektet. Kapittel 4 er en presentasjon av mine 

funn, ferdig analysert og kategorisert. Analysen resulterte i seks hovedkategorier og 29 

underkategorier. Hver hovedkategori med tilhørende underkategorier vil bli beskrevet her. 

Kapittel 5 består av drøfting av resultatene jeg fant sammenlignet opp mot teori og relevant 

forskning. Oppgaven avsluttes med kapittel 6 der jeg foretar en oppsummering og presenterer 

en forsiktig konklusjon. Tilslutt vil jeg si noe om hva jeg kunne tenkt meg å undersøke videre. 
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2. TEORI 

2.1 Språk og språkutvikling 

Å si noe om hva språk er, kan være både lett og veldig komplisert. Språk er så vanlig for oss 

mennesker at det er lett å glemme hvor komplekst et fenomen det er (Bishop 1997). Dyvik 

(2010) sier at det er mange forskjellige måter å bruke betegnelsen språk på. Jeg vil derfor i det 

følgende forsøke å klargjøre hvilke sider av begrepet jeg anser som viktig for denne 

oppgaven.  Jeg ønsker å se på ulike sider av språket, og se på disse både i forhold til normal 

og forsinket språkutvikling. Dyvik (2010:21) sier at ”… språk er et normbasert fenomen; et 

språk kan anskues som et kompleks av normer (eller ’regler’) som ikke nødvendigvis er 

formulert noe sted, men som likevel eksisterer i kraft av at de regulerer folks språkbruk”. 

Dette er virkeligheten som barn møter fra de er født, og som de skal bli en del av. Selv om 

Dyvik (2010) sier at normene ikke nødvendigvis er nedskrevet, følger språket et sett av 

mønster som kan være til hjelp når man skal forklare hva språk er. Dette mønsteret kan deles i 

ulike deler som for eksempel grammatikk, semantikk, pragmatikk og fremføringen av et 

budskap (Høigård 2006). Språk kan deles inn i områdene innhold, form og bruk. Man må ha 

kompetanse om, og være med å formidle disse ulike sidene til barna i arbeidet med 

språkstimulering (Språk i barnehagen 2013). Jeg vil i det følgende forsøke å vise hvordan de 

ulike delene av språket hører til under hver sine områder. Figuren under illustrerer hvordan de 

ulike sidene ved språket henger sammen. De er avhengige av hverandre og de overlapper 

hverandre. Dette er noe man må ta med seg i arbeidet med språkstimulering, alt henger 

sammen og barna trenger gode kunnskaper og god utvikling på alle områder for å ha en god 

språkutvikling og utvikle et godt språk. 

 

Figur 1: Språkets ulike deler (Språk i barnehagen 2013) 

 

En annen betegnelse på språklig innhold er semantikk. Semantikk kan defineres som … læren 

om ordenes betydning (Høigård 2006: 143). Det handler om å forstå språkets formside i 

forhold til virkeligheten rundt oss, og ordenes betydning i forhold til hverandre. Å utvikle et 

Innhold 

Bruk Form 
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godt ordforråd og begrepsapparat er nødvendig for å kunne bruke språket aktivt (Høigård 

2006). Gjennom å ha kunnskaper om innhold og betydninger av ord og begreper kan man 

samhandle med andre på en god måte. Man må ha en felles forståelse for at kommunikasjonen 

skal fungere (Tetzchner m. fl. 1993). Aukrust (2005) sier at å ha god begrepsforståelse og 

ordforråd er nødvendig, spesielt i forhold til leseforståelsen, både når man skal lære å lese og i 

den videre leseutviklingen.  

 

Når man snakker om språk og dets form, tenker man som oftest både på grammatiske 

prinsipper og uttale (Språk i barnehagen 2013). Hulme og Snowling (2009) beskriver 

grammatikk som summen av et språks syntaktiske og morfologiske strukturer. Nordgård 

(2010) sier at syntaks er reglene som bestemmer hvordan ordene i språket kan kombineres til 

setninger. Morfologi er i følge Hulme og Snowling (2009) læren om ordenes form og struktur 

og de minste betydningsbærende enhetene i språket. Andre deler av språk er fonologi og 

artikulasjon. Hulme og Snowling (2009) beskriver fonologi som et system av språklyder som 

representerer mening. Å ha kunnskap om språklydene og deres system, samt å greie å uttale 

dem, i ulike kombinasjoner, er en viktig del av språk og språkutvikling (Skaug 2005). I følge 

Aukrust (2005) og Melby-Lervåg (2011) er det å ha gode fonologiske ferdigheter viktig i 

forhold til leseutvikling, og da spesielt i starten av denne. 

 

Å ha kunnskaper om og forutsetninger for å kunne ta i bruk de overnevnte språkfunksjonene i 

praksis, i konkrete kommunikasjonssituasjoner, kalles pragmatikk (Fretheim 2010). Å 

kommunisere med andre krever et stadig større ordforråd, barnet må både kunne uttale og 

forstå meningen i ord, og de må gi mening i den sammenhengen man bruker dem (Tetzchner 

m. fl. 1993). Man kan si at pragmatikk handler om å kunne kommunisere med andre på en 

sånn måte at man gjør seg forstått og at det gir mening i den situasjonen man er oppe i. Man 

må ha kunnskaper om språkets funksjon i samhandling mellom mennesker (Johnsen, 2010). 

For at språket skal bli et verktøy til å formidle det man ønsker, kreves det kunnskap om og 

ferdigheter innenfor kommunikasjon. Tetzchner m. fl. (1993) sier at kommunikasjon i 

dagligtale er ”enhver tilsiktet eller ikke-tilsiktet overføring av følelser, informasjon, 

holdninger osv. fra en person til en annen”. Rommetveit (1972) forklarer kommunikasjon 

som en handling mellom en sender og en mottaker der hensikten er å gjøre et budskap kjent 

ved hjelp av et medium. I denne sammenhengen er det språket som er medium for å overføre 

budskapet. En handling som utføres med ord kalles en språkhandling.  For å få til 

kommunikasjon med språk som verktøy trenger man dialog. Man må forholde seg til 
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hverandre og samhandle. Samtalepartnerne bidrar med sine bidrag og disse griper inn i 

hverandre og skaper en helhet. Denne dialogen er nødvendig for at språket skal kunne utvikle 

seg, og den er en arena for språkutvikling (Tetzchner m.fl. 1993). De overnevnte ferdighetene 

utvikles hele tiden hos barn, og jeg vil i det følgende se på hvilke man kan forvente av en 

femåring innenfor de ulike områdene. 

 

2.1.1Hva er normalt og forventet språklig nivå for en femåring? 

Når man ser på beskrivelsen av språk ovenfor, ser man at det er mange elementer, og mange 

sider av språket som barn skal tilegne seg. Min oppgave omhandler språkstimulering for 

femåringen, og jeg vil med utgangspunkt i inndelingen innhold, form og bruk, beskrive hva 

som kjennetegner språket hos et barn på fem år med normal utvikling. 

 

Femåringen har et stadig økende ordforråd og større forståelse for innholdet i språket han 

bruker. Det er vanskelig å måle hvor mange ord en femåring behersker, og det er derfor ofte 

mer hensiktsmessig å se på hvordan han bruker sitt vokabular, og hvordan ordforrådet er 

organisert (Tetzchner m. fl. 1993). Høigård (2006) sier at å få på plass systematiske forskjeller 

på bl.a. adjektiver kan være utfordrende for femåringen. Barnet får stadig økende kunnskap 

om ordenes betydning, og det blir bedre til å forstå meningen med det som blir sagt. Dersom 

barnet har fått en allsidig stimulering med gode opplevelser og aktive voksne, har det gode 

forutsetninger for språklig forståelse. Man kan fortsatt se at barnet går fra å ha svake 

kunnskaper om hva ordene betyr, til å skape mening til ordene i de settingene de er i (Høigård 

2006). Barnet forstår ordene, og bruker dem på en sånn måte at det gir mening i samhandling 

med andre.  

 

En femåring begynner å få bevissthet om at språket består av ulike deler og har bestemte 

former i ulike settinger og sammenhenger. Barnet blir mer og mer språklig bevisst (Språk i 

barnehagen 2013). Hagtvet (2002a) sier at et barn som er språklig bevisst kan se språket 

uavhengig fra innholdet og ut fra formsiden. Barnet ser språket som et objekt og det kan 

analysere ytringer og ord til mindre enheter. Tetzchner m.fl (1993) sier at det i forhold til 

fonologi og artikulasjon er normalt å beherske de fleste språklyder i ord med enkel fonologisk 

struktur ved fireårsalderen. Det er store individuelle forskjeller her, men man forventer at en 

femåring er lett å forstå i dagligtale. Når det kommer til syntaks og grammatikk, sier 

Tetzchner m. fl. (1993) at setningene til femåringen stort sett er lik voksnes. Man ser flere 
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bisetninger og få grammatiske feil. Språket er fortsatt i utvikling, og femåringen prøver seg 

frem med ulike strukturer. Et annet aspekt som blir synlig i femåringens språklige nivå er den 

gryende interessen for skriftspråk. Et stadig økende fokus på språklig bevissthet og at 

bokstaver og skrevne ord har en mening, gjør at barnet starter sin lese- og skriveutvikling på 

dette stadiet (Tetzchner m. fl. 1993).  

 

Man ser at femåringen blir mer avansert i sitt bruk av språket. Han kan delta i til dels lange 

dialoger og fortelle fortellinger. Språket tilpasses ulike situasjoner og samtalepartnere. Barnet 

greier både å bidra med innhold til samtalen og være en lytter, altså det begynner å få 

grunnleggende dialogferdigheter (Tetzchner m. fl. 1993). Barnet har forstått at språk har ulike 

funksjoner og at man kan bruke språket for å oppnå det man ønsker (Høigård 2006). I følge 

Tetzchner m. fl. (1993) er det i denne alderen at barn også begynner å få et dekontekstualisert 

språk. I tillegg til å tilpasse språket i forhold til situasjonen det er i, greier barnet mer og mer å 

bruke språket uavhengig av situasjonen det er i, dette ser man blant annet i forhold til at det 

blir i stand til å gjenfortelle noe det har opplevd eller blitt fortalt. 

 

Det jeg har vist ovenfor er det man ønsker at en femåring skal beherske i forhold til språklig 

innhold og form, og hvordan han bruker språket. Aukrust (2005) sier at barn som har et godt 

ordforråd ved utgangen av barnehagen, sannsynligvis har det også ved slutten av skolegangen. 

Et godt ordforråd ved skolestart er med stor sannsynlighet med på å gjøre leseutviklingen, 

spesielt i forhold til forståelse lettere. I følge Melby-Lervåg (2011) har god kjennskap til 

formsiden av språket, spesielt fonologiske ferdigheter, med på å lette den begynnende 

leseopplæringen. Man må huske at det er store individuelle forskjeller i forhold til hvor barnet 

er i sin språkutvikling. Dette gjelder både for de barna som har en forventet og aldersadekvat 

utvikling, og de som er forsinket. (Lyster, Horn og Rygvold 2010; Lyster m. fl. 2010). Barn 

må få være forskjellige, og utvikle seg ut fra sine forutsetninger, men de voksne har et stort 

ansvar for å tilrettelegge for god utvikling. For å kunne gi barn en god språkutvikling, og 

fange opp de som trenger noe ekstra, må man ha kunnskap om hva man kan forvente til ulike 

stadier. I det følgende vil kjennetegn ved barn som er forsinket i sin språkutvikling bli 

beskrevet.  
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2.1.2 Forsinket språkutvikling – hva er det og hva kan det skyldes? 

Det finnes mange definisjoner på forsinket språkutvikling og språkvansker. I 

diagnosemanualen ICD-10 defineres språkforstyrrelse sånn: 

”F80 Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk  

Forstyrrelser der det normale mønsteret for språktilegnelse er forstyrret fra de tidligste utviklingsstadier. 

Forstyrrelsene kan ikke direkte tilskrives nevrologiske tilstander, forstyrrelser i taleapparatet, sansedefekter, 

psykisk utviklingshemming eller miljøfaktorer”.  

(ICD-10) 

Denne definisjonen deles deretter inn i vansker med impressivt og ekspressivt språk, samt 

andre spesifiserte utviklingsforstyrrelser i tale og språk. Denne diagnosen understreker at 

vansken ikke direkte kan tilskrives andre diagnoser eller åpenbare faktorer i miljøet. Man ser 

som oftest forsinkelse i språkutvikling, gjerne på flere områder, fra barna er veldig unge 

(Nettelbladt m.fl. 2008). Etter hvert som barna blir større kan man se at barna har vansker 

med å få et godt ordforråd, både i forhold til å uttale ordene og det å forstå ordenes betydning 

(Bishop 1997). Nettelbladth m.fl. (2008) sier at barn med forsinket språkutvikling ofte 

kjennetegnes av at de begynner å snakke sent og de utvikler språket senere enn sine 

jevnaldringer. Disse barna tar ofte lite initiativ selv til å bruke språk i kommunikasjon med 

andre. Det kan være vanskelig å forstå hva de sier. De har ofte vansker med å forstå 

betydningen i det som blir sagt. 

 

Det er viktig å huske på at barn som har en forsinket språkutvikling, også utvikler språk. De 

følger som oftest de samme trinnene som de som har en normal utvikling. De trenger bare 

lengre tid, og ofte litt mer hjelp (Nettelbladth m.fl. 2008). Det er imidlertid ikke slik at alle 

som er forsinket i sin språkutvikling utvikler alle de ferdighetene man trenger for å ha et godt 

og funksjonelt språk. Spesifikke språkvansker er en form for språkvanske som vedvarer opp i 

voksenlivet. Bishop (1997) sier at spesifikke språkvansker defineres av at barnets 

språkutvikling er langt under forventet nivå for alder og generelt evnenivå, uten en klar årsak. 

Selv om barnet/ungdommen utvikler et tilnærmet normalt språk, både impressivt og 

ekspressivt, kan de underliggende årsakene til språkvansken få konsekvenser for lese-

skriveopplæring og andre skolefag. Dette blir ikke synlig før barnet begynner på skolen, men 

man bør sette inn forebyggende tiltak allerede i barnehagen. Dersom man greier å gi barnet 

tilpasset, målbevisst og strukturert påvirkning før problemene oppstår, er man med på å gi 

dem en god start i deres grunnopplæring (Olvik og Valle 2005).  
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Det kan være mange årsaker til at et barn er forsinket i sin språklige utvikling, og ofte er det 

vanskelig å peke på en bestemt årsak (Nettelblath m. fl. 2008). Bishop (1997) peker på at det 

kan være biologiske årsaker i barnet selv, og at dersom en i familien har en språkvanske, er 

det sannsynlig at flere har det. Det er en viss grad av arvelighet, men miljømessige faktorer 

har også stor betydning. Nettelbladth m. fl. (2008) sier at forsinket språkutvikling kan skyldes 

vansker med å systematisere språkets normer og regler. Barnet kan ha vansker med å 

bearbeide og organisere språksystemet, spesielt det man skal tilegne seg gjennom den auditive 

kanalen. Det er grunn til å anta at barn med en forsinket språkutvikling har utfordringer med 

sitt arbeidsminne og verbale korttidsminne. Det vil si at de har vansker med å ta inn 

informasjon og lagre den lenge nok til at hjernen greier å bearbeide og organisere den over i 

langtidsminnet (Nettelblatdh m.fl. 2008; Watne 2009). I møtet med barn som ikke utvikler 

språket slik man forventer og ønsker er det viktigste å finne ut hvilket språklig nivå barnet 

ligger på, og jobbe ut fra det uansett årsak. I det følgende vil jeg vise hvordan man kan 

tilrettelegge for god språkstimulering, både for barn med forsinket og normal språkutvikling. 

 

2.2 Språkstimulering 

Språkutvikling er et produkt av både arv og miljø. At det er en sterk arvelig faktor ser vi blant 

annet i dette at språkutviklingen gjerne følger et bestemt mønster (Hagtvet 2002a). I denne 

oppgaven er fokuset imidlertid på miljøet, og hvordan man best mulig kan legge til rette for 

språkstimulering. Hagtvet (2002a) sier at miljøet har avgjørende betydning både for 

tilegnelsen av grunnleggende språkferdigheter og utviklingen av mer avanserte språklige 

ferdigheter. Høigård (2006) sier at barn tilegner seg språk i samspill med andre. 

”Både språkbruken og språksystemet læres ved at barnet gjør sine språklige erfaringer, danner seg 

hypoteser, prøver dem ut og justerer dem inntil de når fram til den bruken og den grammatikken som 

gjelder i voksensamfunnet.” 

(Høigård 2006:202) 

Dette betyr at barnet lærer språk ved å være i et språklig miljø, og skaffe seg erfaringer 

sammen med andre barn og voksne. Det er den voksne som har ansvar for å legge til rette for 

dette (Høigård 2006). Barnet må få være i et rikt og variert språkmiljø, for å ha optimale 

forhold for utvikling av sitt språk. Dette gjelder enten man har normal eller forsinket 

utvikling. Siden språkstimulering finnes over alt i barnehagen, vil jeg starte med å beskrive 

språksimulering for hele barnegruppa, og deretter se på noen elementer som kan være aktuelle 

for barn med forsinket språkutvikling. 
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2.2.1 Generell språkstimulering 

Veilederen Språk i barnehagen (2013) tar utgangspunkt i at språkstimulering er en viktig del 

av hele barnehagehverdagen. Den viser til rammeplan, og at et godt språkmiljø skal prege 

dagene i barnehagen. Dette er i tråd med at barn trenger et godt språklig miljø for å utvikle sitt 

språk. Veilederen poengterer hvor viktig den voksne er for at barn skal få en god 

språkstimulering. Den sier noe om at hele personalet må være med på dette arbeidet og at det 

må ha fokus i personalgruppa. Barna skal møte voksne som tar dem og deres språkutvikling 

på alvor. Det må være trygge og gode rammer, slik at det er gode forutsetninger for bruk av 

språket, og dermed også et godt miljø for språkutvikling. 

 

Språk i barnehagen (2013:6) viser til syv ulike områder som er viktige arenaer for 

språkstimulering. Jeg vil i det følgende se nærmere på disse i forhold til hvordan disse kan 

være med å gi barn en god språkstimulering og god språklig utvikling. Jeg vil ikke foreslå 

konkrete tiltak, da områdene er gjennomgripende gjennom hele dagen i barnehagen, og det 

kan brukes større eller mindre elementer fra områdene i de fleste aktiviteter. Disse er:  

 Språkutviklende samtaler 

 Språkutviklende fortellinger 

 Bruk av språk i barnas aktiviteter og opplevelser 

 Språktilegnelse igjennom lek 

 Bøker og språklig bearbeiding av innholdet 

 Arbeid med ord og begrepsforståelse 

 Språklig bevissthet og skriftspråkstimulering 

 

Store deler av barnehagedagen består av små og store språkutviklende samtaler. En god 

dialog mellom voksne og barn, og også barna seg i mellom, er selve grunnlaget for 

språkstimulering (Hagtvet 2002a). Når barnet blir tatt på alvor, føler seg trygt, og kan prøve 

og feile, er grunnlaget for språkstimulering og språkutvikling svært godt. Noen barn trenger 

mye respons fra den voksne for å føle seg trygge, mens andre trenger mindre for å utforske 

språket (Hagtvet 2002a). Samtalene kan foregå spontant, eller strukturert og planlagt som en 

del av et opplegg (Språk i barnehagen 2013). 
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Et annet virkemiddel for god språkstimulering for femåringer er språkutviklende fortellinger. 

Å stimulere barna til å fortelle selv og hjelpe dem til både å få økt kunnskap om språkets 

formside, samt å utvikle sin fortellerkompetanse er viktig i forhold til språkutvikling (Hagtvet 

2002b). Å høre en voksen som forteller med innlevelse og engasjement er med på å stimulere 

barns interesse og nysgjerrighet for språket (Høigård 2006; Språk i barnehagen 2013). 

 

Femåringene i barnehagen er i aktivitet hele dagen, det er noe som skjer hele tiden, både 

planlagt og uplanlagt. Derfor er det mange muligheter for å bruke språket i barnas aktiviteter 

og opplevelser. Å være bevisst på å bruke språket aktivt, og sette ord på det som foregår er et 

nyttig virkemiddel for språkstimulering (Språk i barnehagen 2013). Hagtvet (2002a) sier at å 

snakke om det som er nært og kjent er med på å skape gode forhold for språklig aktivitet. Det 

man opplever sammen er et godt utgangspunkt for samtale og dialog.  

 

En femåring leker nesten hele tiden, og man har gode forutsetninger for å gi barna 

språktilegnelse igjennom lek. Leken er en viktig arena for utvikling og stimulering av språket. 

Spesielt er rollelek en stor del av hverdagen, og her er det rom for mye bruk av språk (veileder 

Språk i barnehagen 2013). Rollelek krever mye av flere språklige ferdigheter, og er en viktig 

arena i språkstimuleringen (Hagtvet 2002a). De voksne som er sammen med barna må være 

oppmerksomme, og legge til rette for allsidig bruk av språket i leken. 

 

Språk i barnehagen (2013) sier at lesing av bøker og språklig bearbeiding av innholdet er noe 

man kan bruke aktivt i arbeidet med språkstimulering. I flere deler av barnehagedagen er det 

rom for å lese og se i bøker. Dersom de voksne er bevisste på å stimulere til lesing av bøker 

og samtale rundt innholdet i bøkene, er dette gode situasjoner for språkstimulering (Språk i 

barnehagen 2013). Aukrust (2005) viser til at barn som får delta i rike samtaler rundt bøker og 

fortellinger, får gode forutsetninger for god språkutvikling og senere leseutvikling. Høigård 

(2006) sier at å gi barna gode opplevelser gjennom å lese gir et grunnlag for videre 

skriftspråkutvikling. Da får barna kjennskap til at bokstaver og ord har en mening og et 

innhold, og at det kan finnes noe spennende bak disse. Lesing av bøker og samtale rundt 

innholdet, kan gjøres både i samlingsstund og ellers i løpet av dagen i barnehagen. Det finnes 

også mange pedagogiske opplegg som man kan finne støtte i når man skal jobbe med 

språkstimulering, både i forhold til form, innhold og bruk. Disse brukes som oftest i 

organiserte aktiviteter som samlingsstund og mindre grupper av barn. Eksempler på sånne er 

Språksprell, Snakkepakken og Språkkista. 
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Arbeid med ord og begrepsforståelse kjennetegnes ved at man gir femåringen innhold til 

ordene, altså en god begrepsforståelse. Det er svært viktig for en god språkstimulering. Det er 

nødvendig at vi voksne er bevisste på dette, og hjelper barna til å få mening og innhold til 

begrepene (Språk i barnehagen 2013). Begrep kan forklares som noe som representerer en 

generalisering av delvis likhet mellom objekter, situasjoner og hendelser (Amundsen 1987). 

Begreper og ord skaper ordforrådet til et menneske, og hjelper til med å formulere tanker, og 

snakke om og kategorisere enheter i omverdenen (Lyster m. fl. 2010). Barna møter nye ord og 

begreper både gjennom det de opplever, og gjennom mer organiserte aktiviteter. Man bør 

være oppmerksomme voksne som ser hva barna er opptatt av, og bruke dette i 

språkstimuleringa (Hagtvet 2002a). Lyster m. fl. (2010) sier man må ha fokus på begreper og 

ordforråd fra tidlig barnehagealder da dette har en sammenheng med leseforståelse og 

sannsynligvis også ordavkoding både i begynneropplæringen og i senere leseferdigheter. Det 

er grunn til å anta at barn som har en svak begrepsforståelse i barnehagealder også har det 

senere i livet. Forskjellene mellom barna opprettholdes (Melby-Lervåg 2011). 

 

God språkstimulering for en femåring må også ha fokus på språklig bevissthet og begynnende 

skriftspråkstimulering. Gjennom å rette oppmerksomheten mot formsiden av språket, er vi 

med på å gi barna en bevissthet om hvordan ord og setninger er bygd opp. Man må hjelpe 

barna til å se forbi innholdet, og på over på språkets lydmessige og språklige strukturer (Olvik 

og Valle 2005). Hagtvet (2002b) sier at å få god kjennskap til talespråkets formside, å bli 

språklig bevisst, er med på å danne grunnlaget for en god lese- og skriveopplæring. Dette kan 

barnehagen gjøre gjennom å samtale om språkets ulike sider, bruke rim, regler og rytme- og 

sansetrening.  Å leke med språket er et virkemiddel for å få til dette. Både med språklyder og 

andre deler av språket. Dette kan man gjøre organisert sammen på ei gruppe, og like viktig er 

den uformelle leken barn i mellom (Olvik og Valle 2005). Høigård (2006) sier at å ha 

kommunikativ kompetanse handler om å både kunne bruke språket riktig i ulike 

sammenhenger og å ha kunnskap om språkets ulike sider både i forhold til form og innhold. 

Når det gjelder skriftspråket, må barna få møte dette både i organiserte opplegg og i det 

fysiske miljøet. Barn trenger å få en opplevelse av at skrift er nyttig og at det har en funksjon. 

Dette kan man få til i barnehagen ved for eksempel å skrive navn på hyllene til barna, hva 

lekekassene inneholder og å henge opp dagsrytmen på veggen (Hagtvet 2002a). Å la barn få 

leke med skrift, ta det de ”skriver” på alvor og hjelpe dem til å bli bevisst det skrevne ord er i 

følge Hagtvet (2002a) gode virkemidler for å skape bevissthet rundt språket.  
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Stortingsmelding nr 41 (2008-2009) understreker hvor viktig det er at barna møter et rikt 

språkmiljø for å sikre en god språkutvikling. Barn og voksne må møtes i felles opplevelser og 

aktiviteter. Det finnes få begrensninger i forhold til aktiviteter og språkstimulering så fremt 

den voksne er bevisst dette. Det er imidlertid noen barn som trenger ekstra fokus på språk, 

språkutvikling og språkstimulering, dette vil jeg se på nedenfor. 

 

2.2.2 Tiltak for barn med forsinket utvikling 

Høigård (2006) sier at måten barn tilegner seg språk på, og dermed måtene man bør jobbe 

med språkstimulering, kan være tilnærmet de samme enten barnet har normal eller forsinket 

utvikling. Dersom barnet er forsinket i sin utvikling krever det enda mer fokus fra den voksne, 

og gjerne enda mer tilrettelegging og planlegging for å skape gode situasjoner for utvikling av 

språket. Med andre ord vil det si at barn med forsinket utvikling må få mer av det samme som 

barn med normal utvikling. Nettelbladth m. fl. (2008) sier at den som jobber med barnet må 

ha kunnskap om ulike måter å jobbe på og metoder for språkstimulering, og systematisere 

dette ut fra barnets nivå. Det kan være aktuelt å bruke mer tid, være i mindre grupper, med 

mer spesifikke aktiviteter for barn med forsinket språkutvikling. I følge Nettelbladth m. fl. 

(2008) kan logopeden/spesialpedagogen bistå med indirekte språktrening. Da tar man tak i 

hverdagssituasjoner og veileder personalet i forhold til aktiviteter i barnehagen. Opplegg og 

grupper bør legges til rette for å gi best mulig forutsetninger for god språkstimulering. Owens 

(2010) sier at språktrening bør finne sted i naturlige settinger. Han sier at man bør gå bort i fra 

de tradisjonelle metodene der man trener på ulike sider av språket i et eget rom, alene eller i 

liten gruppe, sammen med logoped. Man må legge til rette for gode situasjoner der de naturlig 

hører hjemme. Dette krever både kunnskap om språkutvikling og språkstimulering, og 

fleksible løsninger i barnehagen. Det bør være et gjennomtenkt og planlagt opplegg med klare 

mål, metoder og rutiner for evaluering. 

 

Man bør stille spørsmål om det overnevnte er nok for barn med forsinket utvikling eller en 

språkvanske. Nettelbladt m.fl (2008) sier at man kan gjennomføre språkstimulering for barn 

med forsinket språkutvikling direkte og indirekte. Direkte språktrening foregår alene eller 

eventuelt i en liten gruppe, og utføres av en logoped eller spesialpedagog. Denne følger gjerne 

fastsatte mønstre for dialog og samhandling der den voksne styrer samtalen. Denne 

situasjonen bør være så lystbetont som mulig, som oftest er det krevende for barnet å skulle 
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jobbe med noe det vet at det ikke behersker. Leke- eller spillsituasjoner er ofte gode 

utgangspunkt. En trygg og forutsigbar ramme er nødvendig.  

 

Hagtvet (2002a) sier at et barns språkutvikling vil gå sin gang enten barnet følger 

normalutviklingen eller om det er forsinket. Vi som voksne må tilrettelegge enda mer for de 

barna som er forsinket, altså vi må tilføre mer av det samme, og noen ganger må vi forsøke 

med andre metoder. Hun sier videre at det kan være vanskelig å skille mellom hvem som har 

normal, forsinket og avvikende utvikling. Dette viser at man må gjøre en god kartlegging og 

at man må møte barnet der det er. Ved å vite hvor barnet er, blir det lettere å tilpasse nivået på 

oppgaver og opplegg slik at barnet både får en følelse av mestring og noe å strekke seg etter. 

Dette kaller Vygotsky ”barnets nærmeste utviklingssone”, det vil si at barnet kan utføre 

oppgaven med støtte men ikke alene (Hagtvet 2002a). Owens (2010) sier at det viktige er at 

alle som er sammen med barn, er bevisst deres språklige nivå, og har dette som utgangspunkt 

for arbeidet med språkstimulering. Både når barnet har forsinket og normal utvikling, må 

oppleggene ta utgangspunkt i barnet der det er. I neste kapittel vil jeg presentere min 

forskning, både veien frem til resultatene og hvordan mine deltakere ser på de elementene jeg 

har beskrevet i dette kapitlet. 
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3. METODE  

3.1 Valg av metodisk tilnærming 

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for metodene jeg har valgt å bruke. Jeg skal vise hvordan jeg 

har jobbet, fra valg av metode via datainnsamling til bearbeiding og analyse av det jeg fant. 

Til slutt vil jeg se på oppgaven i forhold til forskningsetikk, validitet og reliabilitet. 

Utgangspunktet for mitt arbeid er problemstillingen slik den ble presentert i innledningen: 

”Hva forstår spesialpedagoger og barnehagelærere i barnehagen med begrepene språk, 

språkutvikling og forsinket språkutvikling? Hvordan jobber disse med språkstimulering for 

femåringer, for hele barnegruppa og for de med forsinket språkutvikling?” 

 

Når man skal velge forskningsdesign må man ta flere valg. Dette er en prosess som skal føre 

frem til en hensiktsmessig forskningsmetode for å finne svar på en problemstilling. Å velge 

mellom kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode er et grunnleggende valg (Ringdal 2001). 

Man må ta hensyn til størrelsen på undersøkelsen, hvor mange enheter man ønsker å 

undersøke og hvilke data man ønsker eller antar å finne. Jeg ønsket å se på hvordan få 

personer oppfatter og opplever ulike elementer ved min problemstilling. Derfor var det 

naturlig å velge en kvalitativ tilnærming. Ryen (2002) sier at kvalitativ forskning får frem 

kvalitative data som bilder og ord, bruker gjerne ustrukturerte intervju som metode og man 

forsøker å finne mening ut fra deltakernes perspektiv. Jeg hadde et ønske om å finne ut 

hvordan spesialpedagoger og barnehagelærere jobber med språkstimulering for femåringer. 

Det var ikke mulig for meg på forhånd å vite hvordan mine informanter jobber og mine 

kategorier ble til etter at jeg hadde samlet inn data. Jeg valgte å intervjue syv stykker, fire 

spesialpedagoger og tre barnehagelærere. Dette er et lite antall deltakere. Jeg har forsøkt å få 

tak i deres tanker, holdninger og meninger om det jeg undersøker, og jeg har gått grundig inn i 

materialet. Mine data er tekstdata, altså tale som jeg har transkribert ut.  

 

3.2 Metodevalg – fenomenologi, Grounded Theory og det kvalitative intervju 

Det finnes mange ulike tilnærminger innenfor kvalitativ forskning. Det er vanskelig å bruke 

kun en metode, og det finnes ikke vanntette skott mellom dem (Postholm 2005). Jeg har brukt 

en tilnærmet fenomenologisk metode, og min forskning og min tilnærming til fagfeltet har 

vært avgjørende for hvordan jeg har jobbet. Jeg vil her presentere noen kjennetegn ved 

fenomenologisk metode. Det handler om å finne hovedtrekkene og den underliggende 

meningen i en persons opplevelse av en hendelse eller en situasjon. Man ønsker å se på 
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hvordan et bestemt individ opplever en bestemt situasjon eller en bestemt hendelse, altså et 

fenomen. I forskningen ønsker man å se på hvordan det samme fenomenet oppleves av flere 

individer. Å finne kjernen og essensen i deltakerens opplevelse av situasjonen er 

hovedhensikten (Postholm 2005). Jeg hadde et ønske om å se hvordan spesialpedagoger og 

barnehagelærere jobber med språkstimulering for barn med forsinket og normal utvikling, 

altså de voksnes og ikke barnas opplevelse av dette arbeidet. For å få til dette, var jeg 

avhengig av å spørre om deltakernes oppfatning av begreper som for eksempel språk og 

språkstimulering. Jeg vil derfor si at denne oppgaven ligger innenfor den fenomenologiske 

tradisjonen. 

 

Et annet teoriperspektiv som er mye brukt når man skal gjennomføre en kvalitativ 

forskningsstudie er Grounded Theory. Denne ble utviklet av Barney Glaser og Anselm 

Strauss, og tar utgangspunkt i det empiriske datamateriellet. Det er informantenes egne 

oppfatninger og perspektiver som danner grunnlag for analyse og teorier ut fra materiellet 

(Dalen 2004). Dette var et godt utgangspunkt for meg, da jeg skulle forsøke å finne mine 

deltakeres oppfatninger og opplevelser av språkstimulering for femåringer. Et annet viktig 

trekk innenfor Grounded Theory er at man ved systematisk sammenligning skal kode og sette 

resultatene inn i ulike systemer (Dalen 2004). I og med at jeg ønsket å se på ulike måter å 

jobbe med språkstimulering på, både for barn med forsinket og normal utvikling, samt at jeg 

hadde to ulike yrkesgrupper som informanter, har dette vært nyttig for meg. Jeg har dermed 

hatt et verktøy i arbeidet med sammenligning og systematisering av mine funn. Et siste 

prinsipp fra Grounded Theory-tradisjonen som har vært til hjelp for meg i mitt arbeid er 

fokuset på forskerens sensitivitet i forhold til teori, kunnskap og innsikt i fagfeltet (Dalen 

2004). Å møte tidligere forskning og teori med et åpent sinn og en ydmyk holdning gjennom 

hele prosessen, og spesielt i arbeidet med kategorisering og tolkning av mine funn, har vært 

svært nyttig. 

 

Da jeg skulle velge hvordan jeg skulle samle inn data, falt valget raskt på intervju. Jeg ønsket 

å få tak i deltakernes opplevelser og oppfatninger i forhold til det jeg spurte om. Derfor kunne 

jeg ikke ha en helt fastlåst intervjuguide uten rom for oppfølgingsspørsmål eller deltakerens 

eventuelle sidespor. Derfor har jeg benyttet et halvstrukturert intervju. Dalen (2002) sier at 

disse intervjuene kjennetegnes av at forskeren har definert temaer på forhånd. Postholm 

(2005) sier at et ustrukturert intervju har til hensikt å forstå fenomenet man forsker på, men at 

det må være rom for andre innspill enn de på forhånd fastsatte spørsmålene. Jeg var opptatt av 
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å finne tema og spørsmål som kunne gi meg svar på min problemstilling. Jeg utarbeidet derfor 

en intervjuguide som jeg hadde som utgangspunkt i alle intervjuene. En intervjuguide 

inneholder i følge Dalen (2002) sentrale temaer og spørsmål som skal dekke de viktigste 

områdene man ønsker å belyse. Det er nødvendig at alle temaer og spørsmål er relevante for 

problemstillingen. Man må formulere spørsmålene slik at deltakerne føler de kan åpne seg og 

fortelle om sine opplevelser med egne ord.  

 

3.3 Datainnsamling  

3.3.1 Utvalget 

Innenfor kvalitativ forskning med bruk av intervju, er valg av informanter viktig. Hvem, hvor 

mange og ut fra hvilke kriterier man velger, er viktige spørsmål (Dalen 2002). Dette var en 

utfordring for meg. Jeg ønsket å se på det logopediske fagfeltet innenfor språk, språkvansker 

og språkstimulering. Samtidig hadde jeg et ønske om å se på hvordan de jobber med dette i 

barnehager, og aller helst i det området jeg selv skal begynne å jobbe i. Det er ingen 

logopeder som jobber med dette i mitt distrikt. Det er bare to logopeder her, den ene driver 

privat praksis og den andre er ansatt som spesialpedagog ved en skole. Dette ble løst i 

fellesskap med min veileder, og valget falt på å intervjue spesialpedagoger og 

barnehagelærere som jobber med språkstimulering. Dette gjorde at jeg intervjuet personer 

med ulik fagbakgrunn og tilnærming til fagfeltet. Det kan i følge Dalen (2002) være 

nødvendig å bruke mer enn en informantgruppe for å fange opp nyanser og mangfold i 

forhold til det man skal forske på. På noen områder vil informasjonen overlappe hverandre, 

og på andre vil det være forskjellig. I og med at jeg ønsket å se på hvordan både 

spesialpedagoger og barnehagelærere jobber med språkstimulering, ble dette et naturlig valg 

for meg. Jeg har gjennom hele prosessen hatt fokus på barn med forsinket språkutvikling og 

det logopediske fagfeltet. 

 

Dalen (2002) understreker at det er viktig at man gjør rede for hvilket utvalg man har brukt og 

som resultatene stammer fra. Jeg vil derfor i det følgende presentere mitt utvalg. Jeg intervjuet 

fire spesialpedagoger og tre barnehagelærere fra to kommuner i Trøndelag. Deltakerne ble 

valgt ut fra villighet og tilgjengelighet, Creswell (1998) kaller dette et hensiktsmessig utvalg. 

De er fra nabokommuner, og det er en del samarbeid både internt og mellom kommunene, så 

de jobber ut fra mange av de samme prinsippene. Kommunene har ca 4500 innbyggere, 

hvorav de fleste bor i kommunesentrene. Den spesialpedagogiske hjelpen er i begge 
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kommunene organisert slik at det er spesialpedagoger som kommer til barnehagene og 

gjennomfører opplegg og timer med barn som har enkeltvedtak. To og to av 

spesialpedagogene samarbeider en del i det daglige. Barnehagelærerne jobber i tre forskjellige 

barnehager, men de har en del samarbeid, blant annet i forhold til skoleklubb. 

 

De fire spesialpedagogene jeg intervjuet er kvinner mellom 35 og 46 år. De har jobbet med 

barnehagebarn fra 12 til 19 år. De har jobbet i stillingen som spesialpedagog med arbeidsfelt i 

ulike barnehager i fra seks måneder til ni år. De er alle utdannet barnehagelærere, og alle har 

videreutdanning i spesialpedagogikk med fokus på språkvansker og lese- og skrivevansker. 

En av spesialpedagogene har master i spesialpedagogikk og en holder på med masterstudiet i 

logopedi. Spesialpedagogene er i alt fra en barnehage til fire barnehager, og de jobber med to 

til syv unger med rett til spesialpedagogisk hjelp. Størrelsen på barnehagene varierer fra ca 30 

til 70 unger. Selv om alle jobber med enkeltbarn, sier alle at de som oftest tar med seg andre 

barn og danner grupper rundt barnet de jobber med. Disse gruppene består både av barn som 

spesialpedagogene anser at har behov for ekstra språkstimulering og barn med normal 

språkutvikling. Dette gjør de alle fordi at barnet ikke skal skille seg ut. De tar med de som 

trenger litt ekstra for å stimulere disse, barna med normal språkutvikling er gode forbilder og 

noe å strekke seg etter. Alderen på barna strekker seg fra to til seks år. Barnehagelærerne jeg 

intervjuet er kvinner mellom 35 og 40 år. De har jobbet i barnehage fra åtte til 21 år. De er 

alle utdannet barnehagelærere. De jobber i private barnehager, disse har ca 35 til 40 barn. 

Felles for barnehagelærerne er at de har ansvar for skoleklubben i barnehagen, det er fra åtte 

til 10 skolestartere i de ulike barnehagene. To av barnehagene er delt i avdelinger, storbarn og 

småbarn, mens en av barnehagene har en annen gruppeinndeling samt at de er samlet alle 

sammen i deler av dagen/uka. Alle sier at det er barn i barnehagen som har ekstra behov for 

språkstimulering, og at det er noe de har fokus på gjennom hele dagen i barnehagen. Dette 

gjelder både i forhold til de som har ekstra behov og de som har en normal språkutvikling.  

 

3.3.2 Gjennomføring av intervjuene og innhenting av data 

Jeg begynte mitt arbeid med å finne frem til en begynnende problemstilling og aktuelle 

deltakere i januar 2014. Etter at jeg fikk godkjenning av min veileder til å intervjue 

spesialpedagoger og barnehagelærere, gikk jeg raskt i gang med å utarbeide informasjonsskriv 

(vedlegg 2) til deltakerne og intervjuguide (vedlegg 3). Dette arbeidet gikk parallelt med at 

problemstillingen ble bearbeidet til sin nåværende form. Jeg meldte oppgaven inn til Norsk 
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samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), og den ble godkjent i begynnelsen av februar 

2014 (vedlegg 1). Da tok jeg kontakt med mine deltakere, og fikk positivt svar fra dem alle. 

Jeg sendte ut informasjonsskrivet på e-post. I dette presenterte jeg meg selv, min ide og 

foreløpige problemstilling og hva jeg skulle bruke materiellet til. Jeg garanterte videre at 

deltakelsen var frivillig og anonym. På denne måten sikret jeg et informert samtykke fra 

deltakerne. Informert samtykke innebærer at deltakerne på forhånd har fått informasjon om alt 

som angår deres rolle i forskningsprosjektet (Dalen 2004). Jeg innhentet ikke skriftlig 

samtykke, alle samtykket muntlig. Informasjonsskrivet gjorde også at deltakerne var forberedt 

da vi møttes. Jeg forsøkte å gi så mye informasjon som mulig på forhånd, samtidig som at jeg 

ikke ønsket å legge føringer for det deltakerne skulle svare. Det var deres oppfatning og 

opplevelse av praksis jeg var ute etter, og ikke det de trodde jeg ville høre. I tillegg til brevet 

jeg sendte ut, utdypet jeg i hvert intervju hvorfor jeg hadde valgt dette temaet og hva som var 

mitt forskningsfokus. Jeg mener at jeg greide å få til begge deler, deltakerne visste hva de 

gikk til, og jeg fikk ta del i deres oppfatninger og opplevelser av fenomenet jeg undersøkte. 

 

Jeg brukte mye tid på å utarbeide intervjuguiden min. For å få til et godt halvstrukturert, eller 

semistrukturert intervju, sier Ryen (2002) at man bør ha hovedspørsmål, saker eller tema klare 

på forhånd. Hun sier at man ikke trenger å ha fastlagte spørsmålsformuleringer eller 

rekkefølge. Intervjuguiden kan også ha innslag av oppfølgingsspørsmål og stikkord. Dette ble 

et godt utgangspunkt for meg. Jeg opplevde i møtet med de ulike deltakerne at intervjuet tok 

forskjellige retninger og krevde ulikt av meg som intervjuer. Noen deltakere var rett på sak, 

og svarte mye på hvert spørsmål. Andre var mer usikre, og da måtte jeg bruke flere 

oppfølgingsspørsmål. Før jeg dro ut til de ulike barnehagene gjennomførte jeg prøveintervju. 

Dette er nødvendig i alle kvalitative forskningsprosjekt som bruker intervju som metode. Da 

får man testet ut både intervjuguiden og seg selv som intervjuer (Dalen 2004). Dette ble med 

på å danne et godt grunnlag for det videre arbeidet med intervjuguiden, og en god 

forberedelse til møtene med deltakerne. Hovedtrekkene i intervjuguiden ble beholdt. Jeg fikk 

justert på oppfølgingsspørsmål og stikkord slik at det ikke ble for mange, og slik at det ble 

god sammenheng i temaene og spørsmålene. Jeg fikk også nyttig erfaring i å være i en 

intervjusituasjon. Dette handlet både om hvordan jeg stilte spørsmålene, hvordan jeg holdt 

samtalen i gang og ikke minst det å bli kjent med opptaksfunksjonen på min telefon. Å ta opp 

det som blir sagt sikrer at den som intervjuer kan være fullt og helt til stede og ha fokus på det 

som blir formidlet (Postholm 2005). I tillegg til å ta opp samtalen, hadde jeg med notatbok. 

Denne var nyttig både i forhold til å ta notater rundt det som ble sagt, og for å huske mine 
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egne tanker rundt ulike tema, Å være godt kjent med spørsmålene, seg selv i situasjonen og 

tekniske hjepemidler er i følge Fuglseth og Skogen (2006) viktig når man skal innhente data 

ved hjelp av intervju. Å prøve ut det tekniske utstyret, samt å få tilbakemeldinger på 

spørsmålsformuleringer og egen atferd gir gode forutsetninger for et godt og ryddig intervju.  

 

Da jeg hadde gjennomført prøveintervjuet og gjort en ytterligere bearbeiding av 

intervjuguiden, hadde jeg til slutt en guide som jeg mente ville fungere i praksis. Denne hadde 

en form for tredeling. Den første delen besto av innledende samtale om tema og 

problemstilling, samt innhenting av bakgrunnsopplysninger. Da sikret jeg fokus på tema for 

intervjuet, samt at både deltakeren og jeg ble kjent med situasjonen. Den andre delen dreide 

seg om språk og språkutvikling. Denne var en overgang til spørsmålene om språkstimulering, 

som er hovedfokuset i denne oppgaven. 

 

Etter at deltakerne hadde fått informasjonsskrivet, avtalte vi nærmere tidspunkt for 

gjennomføring av intervjuet på telefon. I intervjusituasjonen er det viktig at man kan sitte 

uforstyrret, man må ha nok tid, og deltakerne må føle at de og deres synspunkter blir tatt på 

alvor (Postholm 2005). Intervjuene ble foretatt på deltakernes arbeidssted, og det var derfor de 

som ordnet med egnede rom der vi fikk sitte uforstyrret. Jeg hadde beregnet at intervjuene 

skulle ta 45-60 minutter. Tiden det faktisk tok varierte fra ca 30 minutter til ett som varte i 

godt over 60 minutter. Jeg opplevde at deltakerne hadde satt av nok tid og at de hadde ro til å 

tenke over spørsmålene mine. På den måten mener jeg at deres opplevelse og synspunkter i 

forhold til mine spørsmål kom til syne. Ved å starte intervjuene med at jeg gjentok litt fra 

informasjonsskrivet og deretter spurte om bakgrunnsopplysninger, opplevde jeg at deltakerne 

ble raskt trygge i situasjonen. Dette tror jeg gjorde det lettere å svare på spørsmålene om 

språk, språkutvikling og språkstimulering. Intervjuene ble gjennomført i slutten av februar og 

begynnelsen av mars 2014. Intervjuene er transkribert ord for ord, for på denne måten å sikre 

all informasjon og alle synspunkter fra deltakerne. På denne måten fikk jeg et detaljert og ekte 

utgangspunkt for analyse og tolkning. 

 

3.4 Dataanalyse 

Etter at intervjuene var transkribert ut i tekst, begynte jobben med å analysere det deltakerne 

hadde svart på spørsmålene mine. Jeg har valgt å fokusere på det deltakerne har sagt om 

språk, en typisk femåring, språkutvikling, forsinket språkutvikling og hvordan de jobber med 
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språkstimulering. Jeg ser at informasjonen jeg fikk fra de ulike yrkesgruppene både 

overlapper hverandre og er forskjellig, dette er naturlig da språkstimulering er fokus for 

begge. Det har vist seg noe vanskelig å finne et klart skille mellom arbeidet med 

språkstimulering for barn med forsinket språkutvikling og generell språkstimulering.  

 

Når man skal analysere i kvalitativ forskning bør man skille mellom deskriptive og teoretiske 

analyser. De deskriptive analysene strukturerer datamaterialet slik at det blir oversiktlig, 

forståelig og systematisk (Postholm 2005). Dette er det jeg har gjort og viser i min 

presentasjon av resultatene. Deretter må man ta i bruk teori og gjøre en analyse og drøfting av 

resultatene (Postholm 2005). Dette blir presentert i drøftingsdelen. I fenomenologisk 

forskning forsøker man gjennom en prosess av datareduksjon for å finne essensen og den 

underliggende meningen i en opplevelse eller erfaring (Postholm 2005). Innenfor Grounded 

Theory-tradisjonen understrekes det at man må være sensitiv i forhold til teorien og annen 

forskning på området (Dalen 2004). At man har god kjennskap til fagfeltet, og at man har en 

god teoretisk bakgrunn for å jobbe med resultatene er nødvendig. Man må også ha evnen til å 

se etter nye og alternative løsninger. Slik jeg ser det har jeg god kjennskap til fagfeltet, og jeg 

er ydmyk i forhold til at mine resultater og mitt materiale bare er en liten del av dette feltet. 

Koding er sentralt i analysen når man jobber ut i fra teoriene innenfor Grounded Theory. Her 

må man gå igjennom materialet og finne ut hva det egentlig handler om. Deretter må man 

finne kategorier som kan samle dataene på nye måter (Dalen 2004). For meg representerte 

ikke mine funn ny teori, men teorigrunnlaget ga støtte til mine resultater. 

 

Da jeg skulle begynne min analyse, satte jeg først de utsagnene jeg mente handlet om det 

samme og som hadde tilnærmet samme betydning i samme kategori. Dette var en prosess som 

jeg gjorde i flere omganger, for på denne måten å forsøke å få det så riktig som mulig. 

Deretter jobbet jeg meg frem til navn på kategoriene som jeg mener passer til innholdet i 

kategorien. Jeg valgte å ta utgangspunkt i problemstillingen min, og forsøkte å dele materialet 

inn i ulike kategorier ut fra denne. Til slutt hadde jeg seks hovedkategorier og under disse fikk 

jeg 29 underkategorier. I løpet av denne prosessen var jeg nødt til å omorganisere 

underkategoriene flere ganger og i noen tilfeller lage nye kategorier. Til slutt fikk jeg et 

produkt jeg synes representerer det deltakerne mener i forhold til de ulike temaene. Jeg hadde 

på forhånd trodd at jeg skulle dele mellom det spesialpedagogene og barnehagelærerne hadde 

sagt, men slik ble det ikke. Informasjonen var overlappende og det ble mest ryddig å 

presentere det i felles kategorier ut fra tema og ikke fagbakgrunn. Jeg har illustrert 
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datamaterialet mitt med sitater fra intervjuene. Deretter har jeg forsøkt å se kategoriene i lys 

av teori, samt drøftet det jeg har funnet. Dette presenteres i kapitlet om analyse og drøfting. 

 

3.5 Kvalitet i forskningsarbeidet 

Det er viktig å se på i hvilken grad resultatene mine er troverdige eller valide, og i hvilken 

grad disse kan anvendes for andre grupper og situasjoner enn de som er direkte utforsket 

(Dalen 2004). I dette arbeidet er det viktig å være bevisst på hvordan man kommer frem til 

resultatene, og beskrivelsene av disse. Jeg har forsøkt å presentere det deltakerne har sagt på 

en forståelig og mest mulig oppriktig måte. I denne studien utgjør deltakernes ord og 

synspunkter datamaterialet, som igjen danner grunnlag for min tolkning og analyse. Derfor er 

det viktig å presentere dette slik at det så godt som mulig samsvarer med deltakernes 

oppfatninger. Jeg mener dette er ivaretatt i min tekst. Jeg har utarbeidet tydelige beskrivelser 

av kategoriene, og jeg har brukt eksempler på utsagn fra deltakerne. Jeg har på denne måten 

forsøkt å klargjøre hvorfor jeg mener at disse oppfatningene hører hjemme i de ulike 

kategoriene, og dermed være med på å sikre troverdighet i teksten. I følge Grounded Theory 

(Dalen 2004) skal man ikke påvirke utvelgelsen og analysen av dataene ut fra egen 

forforståelse, de skal tale for seg selv. Jeg har tilstrebet dette så langt det er mulig, men jeg 

kan ikke legge til side min forforståelse og mine tanker og vurderinger, så det er ikke til å 

komme utenom at dette har påvirket analysen og utvelgelsen av utsagn.  

 

I selve intervjusituasjonen forsøkte jeg å være bevisst på at jeg ikke skulle påvirke deltakerne 

i for stor grad. Jeg forsøkte å sikre at det var deres oppfatninger og måter å jobbe med temaet 

som kom fram, og ikke det de trodde jeg ville høre. Det er alltid en risiko for at deltakerne sier 

det de tror man vil høre, og det må man ta hensyn til som en mulig feilkilde. Deltakernes 

forventninger til å bli intervjuet og at det var jeg som var intervjuer påvirket resultatene. Jeg la 

vekt på ikke å stille ledende spørsmål, og forsøkte å la deltakerne snakke fritt. Det er ikke 

mulig å ikke påvirke deltakerne, men ved å være godt forberedt forsøkte jeg å motvirke dette. 

Jeg hadde tenkt igjennom ulike vinklinger og mulige problemstillinger på forhånd, og her var 

prøveintervjuet til god hjelp. Jeg mener jeg stort sett greide å ikke forstyrre deltakerne med 

mine synspunkter og meninger. Dalen (2004) sier at dette sikres ved å stille gode spørsmål og 

gi deltakerne muligheter for å komme med innholdsrike og utfyllende informasjon. Jeg 

kjenner ikke deltakerne privat, men vi jobber i samme fagfelt og kjenner til hverandre. De vet 

at jeg er opptatt av språk, språkvansker og språkstimulering, og at jeg jobber i PPT. Dette kan 
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ha ført til at deltakerne fortalte det de trodde jeg ville høre, ikke det de faktisk opplever og 

gjør i forhold til emnet. Jeg opplevde dem som åpne, ærlige og oppriktig engasjerte i det vi 

snakket om, så jeg velger å tolke deres informasjon som beskrivende for dere opplevelser og 

praksis. 

 

Lincoln og Guba (1990) snakker om pålitelighet i kvalitative studier. De hevder at gjennom å 

dokumentere forskningsprosessen så sikrer forskeren dette. Da kan denne gjennomgås, 

godkjennes og gjentas. Dette metodekapitlet er en viktig del av dette arbeidet. Ved å 

dokumentere hvordan jeg har kommet frem til mine resultater, håper jeg at min troverdighet 

som forsker synliggjøres. Jeg har jobbet grundig med kategoriseringen, til dette har jeg fått 

god hjelp fra min veileder. Analysen og drøftingen opp mot teori har vært grundig og nøye 

gjennomgått. Jeg anser på bakgrunn av det overnevnte at min oppgave er godt kvalitetssikret. 

 

3.6 Etiske betraktninger 

I følge Dalen (2004) vil alle som gjennomfører kvalitative intervjustudier møte både 

metodiske og etiske utfordringer. Kvaliteten i forskningen blir styrket ved at vi som utfører 

den følger etiske og metodiske retningslinjer, og redegjør for de ulike trinnene i 

forskningsprosessen. I dette metodekapitlet gjør jeg rede for prosessen og de valgene jeg har 

tatt frem til de ferdige resultatene. På denne måten blir dette en kvalitetssikring av oppgaven 

og en sikring av at de valgene jeg har tatt er etisk forsvarlige. Postholm (2005) mener at 

forskeren bør reflektere over ulike etiske problemstillinger og prinsipper gjennom hele 

forskningsprosessen. Dette gjelder både før, under og etter datainnsamlingen. Jeg har forsøkt 

å se på dette i forhold til min oppgave og mine valg. I det følgende vil jeg forsøke å beskrive 

det jeg har gjort i forhold til dette. 

 

Før datainnsamlingen delte jeg ut det tidligere nevnte informasjonsskrivet slik at deltakerne 

visste hva de sa ja til, hvordan jeg hadde tenkt å gjennomføre opplegget og hva som var 

hensikten med oppgaven. Dermed sikret jeg et informert samtykke, noe som er et viktig etisk 

prinsipp i all forskning. Under datainnsamlingen var jeg bevisst min rolle. Ved å fortelle 

hensikten med studiet og hva jeg ønsket å få ut av intervjuet, håper jeg at jeg skapte tillit og at 

deltakerne fikk ro til å tenke igjennom spørsmålene og gi meg ærlige svar. Jeg forsøkte å sette 

meg inn i deres situasjon, og å være oppmerksom på deres oppfatning av situasjonen. Det er 

viktig å huske på at dersom deltakeren ser ut til å føle seg opprørt eller truet under intervjuet, 
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bør man slutte å spørre etter informasjon (Postholm 2005). Jeg opplevde at deltakerne var 

åpne og engasjerte og at de ga mye relevant informasjon i forhold til mine spørsmål og min 

problemstilling.  

 

Jeg understreket både i informasjonsskrivet og under intervjuet at deltakelsen var anonym. 

Det er viktig å huske at man skal beskytte deltakernes identitet og anonymitet. Deltakerne må 

føle seg trygge på at deres uttalelser blir behandlet fortrolig, og at de ikke senere skal kunne 

føres tilbake til vedkommende (Dalen 2004). Lydopptakene av intervjuene har jeg behandlet 

konfidensielt. Som jeg informerte deltakerne om, er det bare jeg som har hørt på lydopptakene 

og disse ble slettet etter at jeg hadde transkribert dem ut. Jeg vil også makulere 

transkripsjonene av disse etter at denne oppgaven er levert og jeg har vært oppe til muntlig 

eksamen. I følge Dalen (2004) er det viktig at man anonymiserer informantene når man 

formidler og presenterer resultatene. Å bruke pseudonymer er en vanlig metode for å få til 

dette. Jeg har intervjuet personer fra to små kommuner, de må vite at de ikke kan gjenkjennes 

i oppgaven, derfor har jeg vært bevisst på å ikke bruke navn eller andre kjennetegn som kan 

identifisere deltakerne, barn eller barnehager.  

 

Ut over det jeg har sett på ovenfor har jeg også fulgt Den nasjonale forskningsetiske komité 

for samfunnsfag, jus og humanioras forskningsetiske retningslinjer (NESH 2006) i arbeidet 

med denne oppgaven. 
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4. RESULTATER OG ANALYSE 

4.1 Kategorisering  

I dette kapitlet vil jeg presentere mine funn, inndelt i kategorier med tilhørende 

underkategorier. I arbeidet med å komme frem til mine kategorier gikk jeg igjennom alle 

intervju setning for setning, og alle utsagn som beskriver noe i forhold til min problemstilling 

ble tatt ut. Jeg så tidlig i prosessen at jeg kom til å få mye informasjon. Jeg har fått mye 

informasjon som jeg anser som viktig i forhold til språkstimulering for barn med forsinket og 

normal utvikling, men som ikke er svar på min problemstilling. Jeg har derfor jobbet hardt for 

å holde meg innenfor denne, og velge bort det som ikke er relevant. Av tema som jeg ikke har 

tatt med i oppgaven er blant annet kartlegging, samarbeid med foreldre og andre instanser og 

spesialpedagogisk hjelp. Etter at disse valgene var tatt, systematiserte jeg dataene ut fra de 

ulike delene i problemstillingen, og satte utsagnene som jeg mener beskriver det samme i en 

kategori. Deretter har jeg forsøkt å systematisere disse slik at jeg har seks hovedkategorier 

med tilhørende underkategorier. Det er ikke alle utsagn som har latt seg kategorisere og 

systematisere, disse er ikke tatt med. De seks hovedkategoriene er: 

 Språk 

 Språkutvikling 

 Forventet språklig nivå for en femåring 

 Forsinket språkutvikling 

 Språkstimulering for femåringen i barnehage  

 Språkstimulering for barn med forsinket språkutvikling 

 

I det følgende vil deltakernes utsagn innenfor hver hovedkategori med tilhørende 

underkategorier bli beskrevet. Det vil bli gitt eksempler på utsagn som er representative for 

innholdet i underkategorien. Vedlegg 4 viser alle utsagn i mine kategorier systematisert i 

hoved- og underkategorier. 

 

4.2 Mine funn  

4.2.1 Språk 

Denne hovedkategorien består av disse underkategoriene: Kommunikasjon, Gi uttrykk for 

behov, Samspill med andre, Språkforståelse og Verbalspråk. Disse sier noe om hvordan vi 

bruker språket til å kommunisere med hverandre. Kategorien sier noe om hva deltakerne 
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mener at språk er. Den viser at deltakerne ser at språket består av flere deler, både innhold, 

form og bruk. 

 

Kommunikasjon består av utsagn som beskriver hvordan deltakerne ser på kommunikasjon 

mellom ungene. Det går på ulike sider ved kommunikasjon og hvordan man får og 

opprettholder kontakt med hverandre. Eksempler på utsagn fra denne kategorien er: 

 ”Hvordan ungene kommuniserer” 

 ”Det er jo egentlig all form for kommunikasjon. Alt som har med lyd, smil, gester, 

mimikk, kroppsspråk”  

 ”Språk er jo kommunikasjon” 

 

Gi uttrykk for behov beskriver at deltakerne ser at språk er nødvendig for å få gitt uttrykk for 

hva man vil og ønsker. De snakker om hvordan barn bruker språket for å gi uttrykk for et 

ønske og å snakke med hverandre. Eksempler på utsagn fra denne er: 

 ”Evnen til å kunne signalisere behov vi har” 

 ”Det å kunne få tilbakemelding, det å kunne gi noe sånn at du får tilbakemelding” 

 

I underkategorien Samspill med andre sier deltakerne at språk foregår i samspill med andre. 

Det blir ikke språk hvis man ikke har noen å snakke med. Eksempler på utsagn fra denne er: 

 ”Språket er ikke der hvis ikke samspillet er der” 

 ”Utvikle et godt samspill ” 

 

Språkforståelse beskriver hva deltakerne legger i begrepet språkforståelse, og at dette er 

sentralt i forhold til språk og språkstimulering. Man må forstå for å ha et godt språk, dette er 

en forutsetning for å kunne kommunisere med andre. Eksempler på utsagn fra denne 

kategorien er: 

 ”Det er både det de snakker og det de forstår og det de mener” 

 ”Forståelsen er mer viktig enn å kunne uttale” 

 ”Har du en forståelse, så kommer du ganske langt”  

 

I Verbalspråk viser deltakerne at talespråket er bygd opp i et spesielt mønster og hvordan de 

mener man kan bruke tale til kommunikasjon. Man må ha kunnskaper om formsiden av 



33 

 

språket og også greie å formidle det man ønsker. Eksempler på utsagn fra denne kategorien 

er: 

 ”At de bruker ord og begrep og setninger”  

 ”At de bruker setninger med innhold” 

 ”At det er verb og substantiv og adjektiv”  

 

4.2.2 Forventet språklig nivå for en femåring 

Jeg har valgt å begrense oppgavens størrelse ved å konsentrere meg om språkstimulering for 

femåringer. Jeg ønsket derfor å få deltakernes beskrivelser av hvor en femåring er i sin 

språklige utvikling. Denne kategorien består av underkategoriene: En typisk femåring, 

Oppbygging og bruk av språket og Skriftspråk. Deltakerne kan og vet mye om femåringen, og 

de har gitt gode beskrivelser av hvordan de ser ham. Dette går både på oppbygging og bruk av 

både verbal- og skriftspråk. 

 

En typisk femåring beskriver hvordan deltakerne mener at en femåring er. De snakker om at 

han er språklig aktiv, og at han greier å kommunisere og gjøre seg forstått. Språket begynner å 

nærme seg et voksent språk. Eksempler på utsagn er: 

 ”Han må jo faktisk klare og kommunisere da. Både i forhold til barn, voksne, 

fremmede folk” 

 ”Klart du har noen unntak, men flertallet har veldig godt språk” 

 ”Veldig mye av det voksenspråket har dem tilegnet seg” 

 

Oppbygging og bruk av språket beskriver hvordan deltakerne mener språket til en femåring er 

bygd opp. De viser til den store interessen barna har for språkets formside, og at de begynner 

å få på plass mye av dette. Underkategorien viser at femåringen kan mange begreper, har en 

god ordforståelse og at de begynner å ha en god fortellerkompetanse. Deltakerne sier at 

femåringen greier å bruke språket som redskap i dagliglivet på en god måte. Eksempler på 

utsagn her er: 

 ”Og så synes æ også at det er veldig tydelig dette med bøyningsmønster. De begynner 

å få den der voksengrammatikken” 

 ”De begynner å bli veldig nysgjerrige på oppbyggingen av språket, plukker det litt i 

stykker” 

 ”Har et ganske godt ordforråd, og har en ganske god forståelse” 
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 ”Språket blir et nyttig redskap i konflikter og sånne ting kontra sånn som det har vært 

tidligere” 

 

I Skriftspråk beskriver deltakerne at femåringen har en veldig interesse og nysgjerrighet for 

bokstaver og skrift, og at dette er i en veldig utvikling nå. De viser til at femåringen kan en del 

bokstaver og liker å skrive og leke med skriving. Eksempler på utsagn fra denne 

underkategorien er: 

 ”De er veldig nysgjerrige på det som går på skriftspråk” 

 ”Fem-seksåringen de staver de nå, staver ord”  

 ”Både på det med å utforske bokstaver og skrift og gjerne ikke sånn i skoleklubb og 

sånn tilrettelagte ting, men det å sitte i lag med flere, og vær nysgjerrig på det” 

 

4.2.3 Språkutvikling 

Denne kategorien består av disse underkategoriene: Hva er språkutvikling og hvorfor må vi ha 

kunnskap om denne, Utvikling av verbalspråk, Utvikling av språkforståelse og samhandling 

med andre og Men hva er det som er normalt da. Den beskriver hvordan deltakerne forstår 

språkutvikling, og hvilke områder som er i utvikling. Den handler også om hvorfor det er 

viktig med kunnskap om språkutvikling. 

 

Hva er språkutvikling og hvorfor må vi ha kunnskap om denne består av utsagn som beskriver 

hva deltakerne legger i begrepet språkutvikling. De sier at språkutvikling er utviklingen av 

språk i forhold til alder, og dermed har man et redskap for å se om utviklingen er slik vi 

ønsker det. Vi må vite hva vi skal se etter dersom vi skal kunne hjelpe de som trenger noe 

ekstra. Kunnskap om det som er forventet, er nødvendig for å fange opp disse. Eksempler på 

utsagn i denne kategorien er: 

 ”Det er et skjema som det forventes at ungene skal utvikle seg etter”  

 ”Ja det er nå hvordan de utvikler seg både i forhold til det kognitive og i forhold til 

hvordan de snakker og uttaler ting” 

 ”Og det er sånn vi fanger dem opp hvis de ikke er der de skal være, der vi forventer i 

forhold til alder” 

 ”Og følger de ikke dette skjemaet, så blir ikke språkutviklingen som den skal være” 
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Utvikling av verbalspråket beskriver hvordan deltakerne anser at barn utvikler evnen til å 

uttrykke seg. Barnet må utvikle talespråket på alle områder fra spedbarnsalder og opp til et 

mer voksent språk. Eksempler på utsagn fra denne kategorien er:  

 ”…til de utvikler den der grammatikken og selve systemet språk. Med alt det 

innebærer med uttale og setninger og ordforråd og hele den biten der, tenker æ” 

 ”Det er det du måler etter, hva som er forventet når de er tre år, fem år og seks og sju 

år. I forhold til lyder og…”  

 

I Utvikling av språkforståelse og samhandling med andre beskriver deltakerne at man må 

utvikle en god språkforståelse for å få en god språkutvikling. De sier at å ha en god forståelse 

er nødvendig for å samhandle med andre, både her og nå og senere i livet. Eksempler på 

utsagn fra denne kategorien er: 

 ”Ja, god språkutvikling er også viktig for læring, sosiale relasjoner og vennskap” 

 ”Det starter med at de skjønner at språket er noe de kan bruke for å kreve seg”  

 ”At de skjønner, lærer og forstår at de oppnår noe med å ha et språk” 

 

Men hva er det som er normalt da viser at deltakerne mener at det ikke er bare enkelt å gå ut i 

fra normalutvikling av språk. De problematiserer begrepet normalt, og dette med at det er 

store individuelle forskjeller. Eksempler på utsagn i denne kategorien er: 

 ”Det med å ha… det er veldig store individuelle forskjeller”  

 ”Forskjellene er der, og det vil være normalt allikevel, innenfor et visst spekter” 

 ”Egentlig er det veldig generelt det, for normal er det vel ingen som har” 

 

4.2.4 Forsinket språkutvikling 

Denne kategorien beskriver hva deltakerne forstår med forsinket språkutvikling. Den består 

av underkategoriene: Hva er forsinket språkutvikling, Forsinket i forhold til språkforståelse, 

Forsinket i bruk av verbalspråket og Forskjeller mellom forsinket språkforståelse og å være 

forsinket i verbalspråket. Deltakerne beskriver først hva de forstår med forsinket 

språkutvikling, dette beskriver de i forhold til bruk og forståelse av språket. Tilslutt beskriver 

deltakerne at det er forskjell på disse, og at de er mest bekymret dersom det er en forsinkelse i 

forhold til forståelse. 
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Hva er forsinket språkutvikling beskriver hva deltakerne legger i det å være forsinket i sin 

språkutvikling. De snakker om at dersom barnet ikke er der man ønsker i forhold til alder, så 

er det forsinket. Dette går både på bruk av språket og forståelsen. Eksempler på utsagn i 

denne kategorien er: 

 ”Det er de som ikke er der vi forventer ift alder” 

 ”Men det er jo noen kvalitative avvik fra normalutviklingen” 

 ”Det kan være det at han ikke forstår, at han ikke klarer å gjøre seg forstått, ikke klarer 

å holde tråden i en samtale” 

 

Forsinket i forhold til språkforståelse viser at deltakerne ser en del barn som har vansker med 

å forstå hva som blir formidlet. De sier at det handler om å ikke forstå ulike begreper og ikke 

få til å bruke dem slik at andre forstår hva du mener. Deltakerne ser barn som ikke finner 

ordene som hører til det de ønsker å formidle. Eksempler på utsagn i denne kategorien er: 

 ”Om de bruker ordene riktig, om de har betydningen av ordet” 

 ”Så har du de som har dårligere begrepsforståelse, har lite begrep”  

 ”Men de vil ikke kunne greie å lytte ut innholdet i en setning, hva som egentlig er 

meningen” 

 

Forsinket i bruk av verbalspråket beskriver hvordan deltakerne ser at det kan være dersom 

man er forsinket i forhold til det å bruke språket. Det handler i følge deltakerne om at man 

ikke har nok kunnskap om bruk og oppbygging av språket til at det blir et godt verktøy i 

kommunikasjon med andre. Eksempler på utsagn i denne underkategorien er: 

 ”De gjør seg ikke forstått da, både i forhold til det ene og det andre” 

 ”De har ikke helt greie på bøying av verb, substantiv, adjektiv” 

 ”Når han ikke hører rimord, forstår ikke hva det er” 

 

Forskjeller mellom forsinket språkforståelse og å være forsinket i verbalspråket handler om at 

deltakerne mener at det er en forskjell her. De anser at det er alvorligere å være forsinket i 

forhold til forståelse, og at det er det som tar lengst tid å oppdage. Dersom man har en svak 

språkforståelse kan det få konsekvenser langt opp i skolealder. Eksempler på utsagn er: 

 ”De har nesten riktig uttale, ingenting å utsette på det. Men når det forventes noe annet 

av dem, som går på forståelse så faller de ganske igjennom” 
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 ”Du ser unger som kan uttale, men som kan ha store hull på forståelsen. Og de lurer 

seg gjennom systemet da, for de tror at de er veldig sterke” 

 ”… mangler noen ord eller at det er noe sent på utviklingen der, så kjenner æ at æ e 

ikke så bekymra som om det var noe galt med språkforståelsen” 

 

4.2.5 Språkstimulering for femåringen i barnehage  

Dette er en stor kategori, og den er sentral i forhold til å finne svar på min problemstilling. På 

forhånd hadde jeg et ønske om å kunne dele temaet språkstimulering i forhold til hvordan 

deltakerne jobber med barn med forsinket utvikling og generell språkstimulering. Dette har 

vist seg vanskelig da de selv ikke skiller på dette. Jeg har allikevel sett på noen forskjeller, 

som vil bli presentert i neste del. Deltakerne har mye erfaring og kunnskap i forhold til 

språkstimulering, jeg har derfor vært nødt til å begrense de temaene jeg velger å ta med i 

oppgaven. Det jeg anser som viktig i forhold til problemstillingen, og som mine deltakere har 

gitt utsagn i forhold til er disse underkategoriene: Den voksnes rolle og holdninger, Gi ungene 

tid, oppmerksomhet og trygghet, Språkstimulering i hverdagssituasjoner, Språkstimulering i 

lek, Bad ungene i språk og la dem leke med språket, Samlingsstund, høytlesing, sanger, rim 

og regler, Bøker, spill og annet pedagogisk materiell, Å bli en god samtalepartner, 

Språkstimulering i hverdagssamtaler og Skriftspråkstimulering. 

 

Den voksnes rolle og holdninger handler om hvor viktig deltakerne mener at den voksne er i 

arbeidet med språkstimulering. De sier at hvordan man er i møte med barna har stor betydning 

for hvor godt språkmiljø man skaper. Den voksnes holdninger til språk og samvær med barna 

har også betydning. Eksempler på utsagn fra denne kategorien er: 

 ”Det med å vise interesse, være litt til stede” 

 ”Og så legge til rette, noen ganger må vi hjelpe dem i gang”  

 ”Du kan lese for dem, synge for dem, snakke med dem”  

 ”Egentlig hele tiden, minne på hverandre, viktigheten av det å være gode modeller” 

 

Gi ungene tid, oppmerksomhet og trygghet viser deltakernes beskrivelser av hvordan man som 

voksen kan legge til rette for at barna skal kunne utvikle sitt språk. De sier at om barna ikke 

har en oppmerksom voksen som har tid til å høre på, blir det vanskelig med språkutvikling. 

Trygghet i situasjonen er også nødvendig. Eksempler på utsagn i denne underkategorien er: 
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 ”Alle ungene må finne sin arena og sin plass der de føler seg trygge og der de føler at 

de får brukt språket sitt” 

 ”La barna får den tiden de trenger” 

 ”Først og fremst la dem selv få lov til å snakke. Lytt til det de sier” 

 ”Viktig at man er interessert, at man har like mye respekt for ungene som man har til 

en voksen” 

 

Språkstimulering i hverdagssituasjoner viser at deltakerne bruker alle situasjoner i 

barnehagen til språkstimulering. Dette er fra måltid til stellesituasjon, og det er 

gjennomgripende gjennom hele barnehagedagen. Deltakerne sidestiller språkstimulering i 

hverdagen med organiserte opplegg. Eksempler på utsagn i denne underkategorien er: 

 ”Og det kan du gjøre hele dagen, hvor som helst og når som helst” 

 ”Påkledning, på badet, lesestund, samlingssund, sitte rundt bordet og spiser eller 

tegner” 

 ”Så er det egentlig, i det store og det hele så er det ikke de pedagogiske oppleggene, 

men det er hverdagen og hverdagssituasjonene”  

 

I underkategorien Språkstimulering i lek beskriver deltakerne at lek er en viktig arena for 

språkstimulering. Det er viktig at barna har gode rammer rundt leken. De sier noe om at den 

voksne må være til stede og legge til rette for gode lekesituasjoner der barna får bruke språket 

sitt. Gjennom lek, og spesielt rollelek, får barna mye trening i å bruke språket. Eksempler på 

utsagn fra  

denne underkategorien er: 

 ”Men ikke minst så er språkstimulering å leke da. Det er så mye du kan få til gjennom 

en god leik” 

 ”Det språket de bruker der (i leken), det er kjempeviktig” 

 ”Du må være der, de trenger faktisk støtte i den lekesekvensen sin også i forhold til 

språk” 

 

Bad ungene i språk og la dem leke med språket viser at deltakerne mener at det er viktig at 

barna er i et godt språklig miljø, der de møter alle sidene ved språk og selv får muligheten til å 

være språklig aktiv. Voksne som har fokus på at barna skal være i et språklig miljø, der man 
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tør å leke med språk, gir gode forutsetninger for språkstimulering. Eksempler på utsagn her 

er: 

 ”Ungene skal bade i språket, det skal være språk hele tiden” 

 ”Bruk en hver sjanse til å bade ungene i språk” 

 ”Leik med språket i alle mulige settinger”  

 

Samlingsstund, høytlesing, sanger, rim og regler handler om at deltakerne sier at man kan 

bruke samlingsstunda og aktiviteter i denne til språkstimulering. Store og små grupper gir 

gode muligheter til å fange barnas oppmerksomhet og få dem med på det man ønsker. 

Deltakerne sier noe om at slike aktiviteter også kan brukes i mer uformelle settinger. 

Eksempler på utsagn fra denne underkategorien er: 

 ”Og du kan ha inn masse begrepslæring mens man sitter i ei lita samlingsstund” 

 ”Det går på rim og regler, sangleker” 

 ”Høytlesing. Det har æ veldig sansen for. Du kan ha samtale om høytlesinga før og 

etter”  

 

Bøker, spill og annet pedagogisk materiell går på at deltakerne har mye materiell som kan 

brukes i arbeidet med språkstimulering. De sier at dette er nyttige verktøy. Det er viktig at 

dette brukes og er tilgjengelig for barna. Eksempler på utsagn er: 

 ”At det er ting som ungene faktisk kan bruke. Både med utstyr, puslespill, bøker og 

den biten der” 

 ”I forhold til spill og… Har veldig mange sånne puslespill (puslespill med ord og 

bokstaver)”  

 ”Så driver vi jo mye med Snakkepakken og Språkkista og en del anna materiell, og 

Språksprell” 

 

I underkategorien Å bli en god samtalepartner viser deltakerne at barna trenger trening på 

dialog og samtale for å utvikle de ferdighetene som trengs. Barna trenger trening i å snakke 

sammen og man må øve på ulike ferdigheter for å kunne føre en god samtale. Det handler om 

å lære å ta hensyn til de andre og lytte til hva de har å si. Eksempler på utsagn i denne 

underkategorien er: 

 ”Det handler om å lære å lytte, å lære å prate en i gangen. At ikke alle prater samtidig, 

da er det ganske vanskelig” 
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 ”De skal lære seg å ta hensyn, det jobber vi mye med. At de skal lære seg å lytte på 

den andre” 

 ”Og på en måte la dem få mulighet til å prate” 

 

Språkstimulering i hverdagssamtaler viser at deltakerne ser at det er mye man kan ta tak i når 

man er tilstede sammen med barna. De sier at man kan være med å stimulere til 

språkutvikling gjennom å sette ord på og snakke om det man ser og opplever sammen. På 

denne måten får barna god trening i å bruke språket. Deltakerne poengterer at den voksne har 

ansvar for å legge til rette for samtale og dialog og at alle får mulighet til å prate. Utsagn i 

denne kategorien er for eksempel: 

 ”Vi skal prate og prate og prate” 

 ”Barn lærer språket best ved å være språklige aktive selv, så da må vi legge til rette for 

at de skal få lov til å være det” 

 ”Snakke om ting man har gjort og hva som har skjedd ute og hva man har gjort i 

helga” 

 ”Det å sette ord på ting vi gjør av aktiviteter og opplevelser” 

 

Skriftspråkstimulering er i følge deltakerne noe som blir viktigere og viktigere for en 

femåring. De sier at man bør jobbe med tekst og tekstskaping, og man må leke med bokstaver 

og ord. Det er ikke lese- og skriveopplæring, men man tar vare på barnas iboende 

nysgjerrighet for det skrevne språket. Ved å bruke for eksempel navnelapper, og lære barn 

noen ordbilder er man med på å skape bevisstgjøring rundt skriftspråket. Eksempler på utsagn 

fra denne underkategorien er: 

 ”Vi leker med bokstavene, for eksempel i modelleire” 

 ”Ikke bare lek med språket, du kan også ha tekstskaping for å få inn den skriftlige 

biten” 

 ”Lage ulike bøker. De tegner, og så kan æ skriv litt av det dem har sagt”  

 ”Sett navn på hyllene med leker, lego, bamser, det som er oppe i den hylla” 

 

4.2.6 Språkstimulering for barn med forsinket språkutvikling 

Dette er min siste kategori, og på mange måter den som ikke ble slik jeg på forhånd hadde 

trodd. Jeg ønsket å se på hvilke forskjeller det er i arbeidet med språkstimulering for de som 

er der man forventer i forhold til alderen og de som er forsinket. Jeg har ikke funnet noen 
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entydige forskjeller i mitt materiale, men vil her forsøke å vise litt av det mine deltakere har 

sagt i forhold til hva de ser på som spesielt viktig i forhold til arbeidet med språkstimulering 

for barn som er forsinket i sin utvikling. Det vil også være noe sammenligning mellom dette 

og generelt arbeid med språkstimulering. Kategorien inneholder følgende underkategorier: 

Forskjeller mellom forsinket og normal språkutvikling, Voksenrollen og holdninger hos den 

voksne og Ekstra hjelp i leken. 

 

Forskjeller mellom forsinket og normal språkutvikling viser hva deltakerne mener er 

forskjellig i deres arbeid med barn som er forsinket i sin språkutvikling og ikke. De sier at de 

gjør mye av det samme, bare mer og at de er tettere på. Rammene er gjerne litt annerledes, og 

de jobber gjerne i mindre grupper. Eksempler på utsagn i denne underkategorien er: 

 ”Det er mye av det samme som æ har sagt til nå (for barn med forsinket utvikling)” 

 ”(For barn med forsinket språkutvikling) På akkurat samme måten. Men æ går dypere 

inn i det, og mer. Det blir tettere og mer intensivt” 

 ”Rammene i rundt (barn med forsinket språklig utvikling), litt hvordan man 

organiserer gruppene, gjerne litt mindre” 

 ”Når de er språklig forsinket så ha små grupper. Æ tenker under måltid, i 

samlingsstund” 

 

I Voksenrollen og holdninger hos den voksne beskriver deltakerne at man må være ekstra 

bevisst og fokusert på barnet som har forsinket språkutvikling. De sier at for å kunne hjelpe på 

best mulig måte, må man være på hele tiden. Personalgruppa må ha dette i fokus. Eksempler 

på utsagn i denne underkategorien er: 

 ”Du må være en fokusert voksen som ser utfordringer og vanskene hans i ett og alt. 

Må ha støtte i ett og alt, gjennom det hele” 

 ”Du har et større fokus på dem fra de voksne også” 

 ”Personalet er bevisst de som har en vanske. Man er så opplyst. Også assistentene er 

veldig dyktige på å fange opp og merke ting” 

 

Ekstra hjelp i leken viser deltakerne ser på leken som en arena der man som aktive voksne kan 

gjøre en forskjell. De sier at her kan man få til mye positiv språkstimulering uten at barnet 

oppfatter at det har et problem. Men ofte stopper leken opp for de med forsinket 
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språkutvikling og da trengs det en oppmerksom voksen som på en diskret måte er med på å 

drive leken videre. Eksempler på utsagn er: 

 ”Æ må også innimellom hjelp dem videre. Når ungene for eksempel er veldig dårlige 

språklige” 

 ”Æ tenker det er… og så må du hjelpe dem videre hvis det stopper opp” 

 

  



43 

 

5. DRØFTING 

I denne delen vil jeg drøfte mine resultater opp mot teorigrunnlaget jeg har presentert tidligere 

i oppgaven og annen relevant teori og forskning. Til grunn for denne drøftingen ligger min 

problemstilling: ”Hva forstår spesialpedagoger og barnehagelærere i barnehagen med 

begrepene språk, språkutvikling og forsinket språkutvikling? Hvordan jobber disse med 

språkstimulering for femåringer, for hele barnegruppa og for de med forsinket 

språkutvikling?” I oppbyggingen av kapitlet har jeg valgt å ta utgangspunkt i mine seks 

hovedkategorier: Språk, Forventet språklig nivå for en femåring, Språkutvikling, Forsinket 

språkutvikling, Språkstimulering for femåringen i barnehage og Språkstimulering for barn 

med forsinket språkutvikling. Jeg vil ikke følge mine underkategorier systematisk og 

kategorisk, men de er til hjelp i drøftingen. Deretter vil jeg se på noen aspekter i forhold til 

dette med å gjøre mer av det samme i språkstimulering for barn med forsinket utvikling 

kontra det å ha spesifikke opplegg. Avslutningsvis vil jeg se på mine resultater og komme 

med noen refleksjoner i forhold til hvorfor disse ble som de ble.  

 

5.1 Drøfting av funn 

5.1.1 Språk 

Da jeg spurte deltakerne om hva de legger i begrepet språk, var det flere som hadde denne 

første reaksjonen: ”Språk, det er jo alt det!”. Dette understrekes av Bishop (1997) og Dyvik 

(2010), som sier at språk er universelt og samtidig veldig komplisert. I forhold til språkets 

innholdsside sier deltakerne at barna må ha kunnskaper om innholdet og kunne bruke ord, 

begreper og setninger sånn at det er forståelig for den de snakker med. Deltakerne 

understreker at det å ha ferdigheter her samt å kunne sette sammen setninger med 

meningsinnhold er en forutsetning for et godt språk. Deltakerne sier at språk- og 

begrepsforståelse er svært viktig for å ha et godt språk, og de mener dette er noe av det 

viktigste å ha fokus på. Tetzchner m. fl. (1993) og Johnsen (2010) sier at kunnskap om 

betydningen av ord og begreper er nødvendig for bruk av språk og kommunikasjon. 

Deltakerne sier at det er mer bekymringsfullt om barna ikke forstår enn om de ikke greier å 

uttrykke seg. Dette bekreftes av Westerlund (2002). Hun sier at man ofte for eksempel hører 

at barnet ikke har god uttale og at man da reagerer men at det allikevel er det å oppfatte og 

forstå som oftest henger igjen lengst, og krever mest oppfølging for å sikre en god utvikling. 

Dette viser at deltakernes tanker om at man må fange opp, og jobbe grundig med de barna 

som sliter med språkforståelsen er i tråd med det som kommer frem i forskning og teori. 
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Når det gjelder språkets form, sier deltakerne at barna må lære grunnleggende grammatiske 

regler, at uttalen må være på plass og de må kunne formidle setninger med innhold. Melby-

Lervåg (2011) beskriver at å ha god fonologisk bevissthet er en sentral faktor i den senere 

lese- og skriveopplæringen. Hulme og Snowling (2009) og Nordgård (2010) sier at 

grammatikk, syntaks og morfologi, sammen med fonologi og artikulasjon er avgjørende deler 

i språkets formside for å utvikle et godt språk. Funnene i denne oppgaven gjenspeiler at dette 

er viktige sider ved språket, og viser at deltakerne ser på dette som nødvendig for å bruke 

språket på en god måte. Jeg oppfatter at deltakerne har en bevissthet rundt alle sider ved 

språkets struktur og form. Dette er nødvendig for å legge et godt grunnlag for videre læring og 

utvikling. Hagtvet (2002b) sier at selv om man antar at fonologiske vansker er en sterkere 

årsak til lesevansker enn semantiske og syntaktiske vansker, bør man jobbe for å gi barna 

gode kunnskaper og ferdigheter innenfor alle områdene. Dersom barna får gode erfaringer 

med alle elementer av språkets formside, er de bedre rustet til lese- og skriveopplæringen. 

Derfor er det positiv for de barna som får språkstimulering sammen med deltakerne at de har 

fokus på hele spekteret av ferdigheter.  

 

I forhold til bruk av språket snakker deltakerne om hva som skal til for at man kan greie å 

kommunisere med andre. De understreker at dette er nødvendig for å kunne uttrykke det man 

vil, ønsker og mener. De sier at det å kunne kommunisere med språk er nødvendig i samspill 

med andre. Deltakerne sier også noe om at det å kommunisere og være i et samspill med 

andre er noe man må øve på. Tetzchner m. fl. (1993) sier at å kommunisere med andre er å 

overføre et budskap, der være seg alt fra følelser til informasjon. Man må være minst to for å 

kommunisere, og man gjør det med et ønske om å formidle noe, man har et behov for å 

uttrykke noe. Resultatene viser at deltakerne mener at språket er viktig for å få til denne 

informasjonsoverføringen. Både deltakerne og Tetzchner m. fl. (1993) sier at dialogen er 

avgjørende både for kommunikasjon og det å samhandle. Deltakerne sier at man må beherske 

språk for å kommunisere med andre og dette er avgjørende for at man skal ha en god utvikling 

og ha det godt med seg selv. Westerlund (2002) poengterer at å ha et språk og kunne 

kommunisere med andre er avgjørende for å ha det godt og trives. Her ser man at deltakerne 

har fokus på at språket må brukes i samspill med andre, og at barn trenger å bruke det i ulike 

settinger. Dette er helt nødvendig for en god språkstimulering og videre utvikling. 
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En oppsummering av denne kategorien viser at deltakernes kunnskaper samsvarer med teori 

på dette feltet, og at de fokuserer på nødvendige elementer for å sikre en god utvikling. 

Melby-Lervåg (2011) sier at fonologisk bevissthet og språkforståelse er de to 

hovedferdighetene i førskolealder som har betydning for barnas senere leseforståelse og 

dermed lese- og skriveutvikling og skolefaglig utvikling. Deltakerne har gitt utsagn som viser 

at de anser både delene innhold, form og bruk som viktig for et godt språk.  

 

5.1.2 Forventet språklig nivå for en femåring 

Som tidligere nevnt er denne kategorien en del av oppgaven fordi jeg ønsket å ha fokus på de 

eldste barna i barnehagen. Når jeg beskriver forslag til språkstimulering, konsentrerer jeg meg 

om språkstimulering for en femåring. Jeg belyser derfor hvor man kan anta at en femåring 

befinner seg i sin utvikling.  

 

Deltakerne beskriver femåringen som en som begynner å få et voksent språk som gjør at han 

er i stand til å kommunisere med andre slik at han blir forstått. Femåringen har en veldig 

interesse for hvordan språket er bygd opp og han bruker mye tid på rim og regler og andre 

typer lek med språket. Femåringen beskrives av deltakerne som en aktiv bruker av språket. 

Han har innhold til mange begreper og greier å skape innhold i det han formilder. De 

fremhever at femåringen begynner å bruke språket som et nyttig redskap i dagliglivet. Der han 

før måtte ty til kroppsspråk og andre virkemidler, kan man nå bruke ordene for å få til det man 

ønsker, vil og må. Denne beskrivelsen er i samsvar med Tetzchner m. fl. (1993) som sier at 

barnet er lett å forstå i dagligtale og at språket i oppbygging ligner et voksent språk. 

Femåringen leker med språkets strukturer og får en stadig større bevissthet rundt hvordan det 

er bygd opp. Femåringen får et stadig større ordforråd, og stadig bedre kontroll på hvordan 

han skal bruke språket i samhandling med andre. Deltakerne beskriver at femåringen er 

interessert og nysgjerrig på skrift og skriftspråk. De sier at han bruker mye tid på å utforske 

skriftspråket. Dette gjenspeiler Tetzchner m. fl. (1993) sin beskrivelse av femåringens 

gryende skriftspråkutvikling. Det er på dette stadiet at barnet virkelig starter denne 

utviklingen. 

 

Oppsummert viser dette at deltakerne har en god forståelse av hvor man forventer at 

femåringen bør være i sin språkutvikling. Det er grunn til å nevne at flere poengterte at det er 

store individuelle forskjeller, og at det ikke er alle femåringer som passer inn i denne 
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beskrivelsen. Dette må man, og mitt inntrykk er at det blir det, ta hensyn til i arbeidet med 

språkstimulering for femåringen. 

 

5.1.3 Språkutvikling 

Jeg mener at det er nødvendig at man klarlegger hva man forstår med språkutvikling når man 

skal se på språkstimulering for barn med forsinket utvikling og generell språkstimulering. 

Derfor har jeg spurt deltakerne om hva de legger i begrepet språkutvikling. I teoridelen er 

dette ikke et eget kapittel, men dette blir synliggjort sammen med andre tema.  

 

Deltakerne beskriver språkutvikling som et skjema man utvikler seg etter. De viser til at dette 

måles ut fra alder, og at man har en viss forventning til språket etter hvor gamle man er. 

Hagtvet (2002a) sier at språk er i utvikling, og denne følger som hovedregel et bestemt 

mønster enten man er forsinket eller ikke. Deltakerne er opptatt av at man ikke skal ha et for 

snevert normalbegrep. Samtidig som at de beskriver kunnskap om språkutvikling som noe 

man kan støtte seg til i arbeidet med språkstimulering og for å fange opp de barna som ikke 

har den forventede utviklingen, understreker de at det er store individuelle forskjeller. De 

poengterer at man ikke må gå seg vill i forventninger og forestillinger, og dermed sette for 

stort press på barna. Høigård (2006) sier at den viktigste tiden for språkutvikling er i 

førskolealder og at denne følger et bestemt mønster. Hun skiller det i ulike faser, ikke 

konsekvent etter alder. Dette er i tråd med rammeplan, som sier at alle barn skal få utvikle seg 

i sitt tempo og ut fra sine forutsetninger.  

 

Deltakerne sier at det kan være forskjell på hvordan barna utvikler språkets formside og 

innholdet i språket. Barna kan utvikle formsiden godt, men mangle forståelse og dette vil etter 

hvert vises i barnas bruk av språket. Dette bekreftes av Høigård (2006) at er en vanlig måte å 

tenke i forhold til språkutvikling. Man skiller gjerne den språkvitenskapelige, altså den 

lingvistiske og den psykologiske tilnærmingen fra hverandre. Deltakerne er opptatt av at 

barna skal få gode kunnskaper om formsiden av språket. Dette er viktige kjennetegn i den 

lingvistiske tradisjonen (Høigård 2006). I forhold til å bruke språket sier deltakerne at 

språkutvikling både er å utvikle et godt verbalspråk og ferdigheter for å kunne samhandle med 

andre. Innenfor den psykologiske tradisjonen er man opptatt av hvordan man bruker språket i 

samspill med andre (Høigård 2006). Resultatene i denne oppgaven viser at det ikke er mulig å 

skille disse klart fra hverandre. De henger tett sammen, og er avhengige av hverandre. 
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Høigård (2006) bekrefter at det ikke er mulig å ha et klart skille mellom disse to, man må ha 

fokus på begge sider når man ser på barns språkutvikling.  

 

Oppsummert vil jeg si at resultatene kategorisert i Språkutvikling viser at deltakerne har et 

nyansert syn på språkutvikling, hvorfor det er viktig, og at man må se på uttalte standarder og 

normer med et kritisk blikk. Man trenger noe å rette seg etter når man jobber med 

språkstimulering, samtidig som at man må ta hensyn til det enkelte barns forutsetninger. De 

viser at de ser at det er forskjeller på utviklingen av innhold, form og språket i bruk. 

 

5.1.4 Forsinket språkutvikling 

Denne kategorien gir et bilde av hva deltakerne forstår med forsinket utvikling og hvordan de 

ser på forholdet mellom å være forsinket i forhold til bruk og forståelse av språk. Dette er et 

sentralt tema for å sikre at de som trenger ekstra stimulering fanges opp. Man må ha 

kunnskaper om hva det vil si å ha en forsinket utvikling for å kunne hjelpe. 

 

Deltakerne sier at å være forsinket er å ikke være der man forventer i forhold til alder og 

normalutvikling, og at dette er noe man ser tidlig. Resultatene viser at deltakerne er opptatt av 

hvordan man kan se at et barn er forsinket, og at dette er viktig, men de sier lite om hva 

årsaken kan være. Diagnosemanualen ICD-10 beskriver at barn som har en språkforstyrrelse 

er forstyrret fra tidlige utviklingsstadier og at det gjelder både ekspressivt og impressivt språk. 

Nettelbladth m. fl. (2008) sier at dette ser man som oftest tidlig i utviklingen, og at det er både 

i forhold til å forstå hva barna sier og at barna skal forstå hva som blir sagt. I forhold til 

innhold og språkforståelse sier deltakerne at barnet mangler begreper og at de gjerne ikke 

greier å bruke ordene slik man forventer. De har vansker med å forstå innholdet i det som blir 

formidlet. Det er ofte vanskelig å forstå hva de sier og de forstår ofte ikke hva som blir sagt. 

Bishop (1997) sier at en språkforstyrrelse gjenspeiler både det å forstå og bruke språket. Et 

barn som er forsinket greier i følge deltakerne ikke å bruke språkets formside riktig. Dette 

dreier seg om både grammatikk og oppbygging av språksystemet. Deltakerne viser til at barna 

da ikke forstår rimord og annet lek med språket. Deltakerne sier noe om at de som er forsinket 

i utviklingen ofte ikke greier å samhandle på en måte som vi ønsker, barna greier ikke å forstå 

eller gjøre seg forstått, eller å holde fast på innholdet i en samtale. Nettelbladth m. fl. (2008) 

sier at barn som er forsinket i språkutviklingen tar lite initiativ til bruk av språk i 

kommunikasjon. Deltakerne sier at det er alvorligere dersom barnet ikke forstår. Dersom 
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barnet har vansker med bruken av og formsiden av språket, er det lettere både å oppdage og 

gjøre noe med det.  

 

Oppsummert gir denne kategorien en innsikt i at deltakerne har et nyansert syn på hva 

forsinket utvikling er og at det handler om både bruk og forståelse. Dette sammenfaller med 

teori og tidligere forskning. Jeg opplever at deltakerne har en bevissthet rundt hvordan de 

oppdager disse barna og hva de kan gjøre. Jeg synes de har lite fokus på hva det kan skyldes. 

Da tenker jeg blant annet på biologiske årsaker som vansker i barnet selv med for eksempel å 

organisere og systematisere det de lærer og vansker med arbeidsminne og korttidsminne. Om 

det er min måte å stille spørsmål på og de valgene jeg har tatt i forhold til kategorisering, om 

de ikke har fokus på det eller om det blir for abstrakt vet jeg ikke. Men årsaken til at barn er 

forsinket i sin språkutvikling kan ha betydning for hvordan man bør jobbe med 

språkstimulering, så det er noe å tenke på. 

 

5.1.5 Språkstimulering for femåringen i barnehage  

Dette er min største kategori. På grunn av resultatene jeg har funnet er ikke denne delt mellom 

språkstimulering for barn med forsinket språkutvikling og generell språkstimulering. Jeg vil 

se på noen momenter som skiller ser ut i forhold til arbeidet med barn med forsinket utvikling 

i del 5.1.6. At jeg ikke har funnet klare skiller på språkstimulering for barn med forsinket og 

normal utvikling vil bli drøftet i kapittel 5.2. Espenakk og Horn (2003) sier at barn utvikler 

språk gjennom meningsfylte aktiviteter der man får bruke språket sammen med andre. 

Barnehagen er en viktig arena for aktiviteter som stimulerer til slikt, dersom man tilrettelegger 

og planlegger for språkstimulerende aktivitet. Språk i barnehagen (2013) deler, som tidligere 

vist, språkstimulering i barnehagen inn i syv områder: Språkutviklende samtaler, 

Språkutviklende fortellinger, Bruk av språk i barnas aktiviteter og opplevelser, 

Språktilegnelse igjennom lek, Bøker og språklig bearbeiding av innholdet, Arbeid med ord og 

begrepsforståelse, Språklig bevissthet og skriftspråkstimulering. Jeg har valgt å ta 

utgangspunkt i disse syv hovedområdene og se på mine funn ut fra disse. Først vil jeg 

imidlertid se på hva deltakerne sier om voksenrollen i arbeidet med språkstimulering. 

 

Den voksne og hvilken tilnærming han har til språkstimulering er noe av det viktigste man 

jobber med når man skal skape en god arena for språkutvikling for femåringen. Deltakerne 

viser til at man må være oppmerksom på seg selv og sin opptreden sammen med barna. 
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Deltakerne sier at man må være engasjert og vise interesse for det barnet vi si og fortelle. Det 

er også viktig at man bruker tid på å snakke om språk og språkutvikling i personalgruppa. 

Dette er i tråd med Språk i barnehagen (2013). Der sies det at for å få til god språkstimulering 

i barnehagen trengs engasjerte voksne med god kompetanse på språk og språkutvikling. Det 

er nødvendig at hele personalgruppa er med på dette, og at man må ha fokus på språk og 

språkstimulering. Deltakerne snakker videre om at en del av den voksnes ansvar er å legge til 

rette for gode situasjoner der barna får bruke språket sitt. Barna må få trygge og gode rammer 

der de tør å bruke språket. Dette gjelder spesielt de som tar lite initiativ til språklig aktivitet 

selv. Platou (2002) sier at den voksne må legge til rette for gode situasjoner der barna får 

bruke språket i sosiale settinger med andre, og på denne måten skape mestringsopplevelser. 

Språk i barnehagen (2013) viser til at en forutsetning for god språkstimulering er at barna er 

trygge og tør å utfolde seg språklig. Dette er deltakerne også opptatt av, trygge og fortrolige 

barn gir gode forutsetninger for aktivt bruk av språket. Oppsummert viser dette at deltakerne 

har et godt og viktig fokus på hvor viktig de selv og de andre voksne er i dette arbeidet. De 

viser at det er de som legger grunnlaget for god språkstimulering med måten de er på og 

jobber med dette på. Teorien gir god støtte til at dette er viktig, og at barna vil få gode 

forutsetninger for god språkstimulering ved en slik måte å jobbe på. 

 

Det første området som i følge Språk i barnehagen (2013) er sentralt i språkstimulering for 

femåringen er Språkutviklende samtaler. Deltakerne sier at dette er noe de er bevisste. 

Dersom man er til stede sammen med barna og deler opplevelser, er det mye man kan snakke 

sammen om. På denne måten opplever barna at de voksne er engasjerte, og at de får 

muligheter til å bruke språket. Hagtvet (2002a) sier at store deler av dagen består av samtaler 

og at den voksne må ta barn på alvor, gi dem trygghet og mulighet for språklig utfoldelse. 

Hagtvet (2002a) sier som mine deltakere at det er de voksne som har ansvaret for at dette 

fungerer og blir en god arena for språkutvikling. Å snakke med barna på en måte som de 

forstår er i følge deltakerne viktig, spesielt når barnet er forsinket i språkutviklingen. Man må 

sikre at de har forstått, man må ikke bruke et for vanskelig språk og man må ikke snakke over 

hodet på barna. Platou (2002) sier at når man skal snakke med barn med en språkvanske må 

man tilpasse både tid, tydelighet og tempo. Man må gi korte beskjeder og ikke for mye 

informasjon på en gang. Hvis man skal oppsummere det deltakerne sier er viktig og hva 

teorien sier man må ha fokus på, er dette sammenfallende. Dette gir barna et godt 

utgangspunkt for å kunne bruke språket aktivt og få god trening i bruk av språket. På den 

måten foregår det god språkstimulering. 
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Femåringen er som oftest interessert i fortellinger, både å høre på og fortelle selv. Språk i 

barnehagen (2013) har kalt dette området for Språkutviklende fortellinger. Dette navnet viser 

at språkstimulering bør være i fokus også når man forteller en historie eller at barnet får 

fortelle noe det har opplevd. Deltakerne sier at man kan bruke fortelling, både i uformelle 

situasjoner og i mer organiserte aktiviteter som samlingsstund og skoleklubb. 

Gruppestørrelsen bør ikke bli for stor, for det er nødvendig å ha fokus på enkelbarnet. Høigård 

(2006) sier at å bruke fortelling sammen med barna, vil stimulere deres nysgjerrighet og 

interesse for språk. Deltakerne opplever at fortellinger engasjerer barna, og det er lett å få til 

samtaler både i forhold til formsiden av språket og innhold og begreper. Dette er i samsvar 

med Hagtvet (2002a), som sier at å stimulere barn til å fortelle gir dem økt 

fortellerkompetanse og språklig bevissthet. Også her viser sammenligningen mellom det 

deltakerne mener er viktig og teori at deltakerne har et riktig fokus i forhold til å bruke 

fortellinger i arbeidet med språkstimulering. Ved å bruke fortellinger som virkemiddel på den 

måten deltakerne beskriver, gir de barna mange og gode erfaringer sammen med de voksne. 

 

Å ta utgangspunkt i det barna holder på med i arbeidet med språkstimulering kalles i Språk i 

barnehagen (2013) Bruk av språk i barnas aktiviteter og opplevelser. Deltakerne snakker om 

hvor godt egnet hverdagsaktiviteter er for å skape gode arenaer for språkutvikling. Å ta tak i 

de som skjer og sette ord på det som skjer kan gjøres hele tiden, fra do- og stellesituasjon til at 

man går på tur. Deltakerne sier at dette på mange måter er like viktig som de organiserte 

aktivitetene. Hagtvet (2002a) sier at man skaper gode, trygge forhold for språklig aktivitet 

gjennom å bruke kjente situasjoner og hendelser. Deltakerne sier at man må bade ungene i 

språk, de må være i situasjoner der man bruker språket aktivt så mye som mulig. Dette viser at 

deltakerne ser det som teorien beskriver. Det er mulig å ta tak i omtrent hver eneste situasjon 

og skape en arena for språkstimulering. 

 

Språktilegnelse gjennom lek er en viktig arena for bruk av språk og språkstimulering. 

Femåringen leker, og da gjerne rollelek, så fort han får mulighet til det, og da må man legge 

til rette for god bruk av språket (Språk i barnehagen 2013). Deltakerne sier at når 

forutsetningene for lek er til stede i forhold til det praktiske og at det er trygge rammer, 

blomstrer språket. Dette gjelder spesielt i rollelek. De viser til at barnet bruker språket både 

for å få frem innholdet i det man ønsker å formidle, og det får også prøve ut formsiden av 

språket i en uformell setting. Bostrøm (2002) sier at barn lærer gjennom lek. Der får de, 
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gjennom samhandling med andre, utvikle viktige kunnskaper og ferdigheter. Hagtvet (2002a) 

poengterer hvor viktig og nyttig rollelek er for en god språklig utvikling. I leken får barna god 

trening i å kommunisere. Barn som leker med hverandre kan kreve mye av hverandre i 

forhold til at man skal forstå og gjøre seg forstått. Brostrøm (2002) sier at i gjennom leken får 

barna viktig erfaring med sosialt samspill og kommunikasjon. Deltakerne sier at den voksne 

må være til stede og legge til rette og delta ved behov. Dette støttes av Bostrøm (2002). 

Oppsummert viser dette at deltakerne har et bevisst og riktig fokus i forhold til å jobbe med 

språkstimulering i lekesiutasjoner. 

 

Å bruke bøker og samtale rundt det man leser er med på å skape en positiv interesse for språk 

og skriftspråk. Veileder for barnehagen (2013) kaller dette for Bøker og språklig bearbeiding 

av innholdet. Deltakerne sier at det er viktig å ha tid når man leser i bøker. Barna viser at de 

liker dette, og det er lett å få dem med på en samtale etterpå. Høigård (2006) sier at dette gir et 

godt grunnlag for den begynnende skriftspråkutviklingen. Når barnet vet at det gjemmer seg 

noe bak bokstavene og ordene, blir det mer spennende. Både deltakerne og Språk i 

barnehagen (2013) viser til at det er viktig at bøker og annet materiell er tilgjengelig i 

barnehagen. Det må være en del av hverdagen til barna. Deltakerne sier at bøker og annet 

pedagogisk materiell er til stor hjelp når man skal jobbe med språkstimulering. 

Stortingsmelding nr 41 (2008-2009) sier at barn må møte et allsidig og rikt språkmiljø. Da er 

gode verktøy nødvendige hjelpemidler. Det virker for meg som at dette er noe barnehagene og 

deltakerne har god tilgang på. De har mye materiell, og de viser til at de bruker det på ulike og 

allsidige måter i arbeidet med språkstimulering. 

 

Arbeid med ord og begrepsforståelse er et annet sentralt område når man skal jobbe med 

språkstimulering for femåringen. Deltakerne sier at dette jobber de med gjennom hele dagen. 

De legger vekt på å ha bilder og ord på veggene som man kan snakke om. De er opptatt av å 

snakke med barna om det som skjer hele tiden, og de setter ord på det som skjer. Med fokus 

på at barna skal få med seg innholdet i det som blir formidlet, lager dette gode situasjoner for 

språkstimulering (Språk i barnehagen 2013). Begrepstrening i dagliglivet kan være svært 

nyttig (Hagtvet 2002a). Dette er et område som deltakerne sier de er opptatt av. De viser til 

hvor viktig det er at barna har et godt ordforråd og en god begrepsforståelse, og at dette er 

viktigere enn formsiden av språket. Dette støttes av Aukrust (2005). Hun sier at å ha et godt 

ordforråd ved skolestart er viktig både for den begynnende skriftspråkutviklingen og for den 

videre leseferdigheten. Å gi barna et godt grunnlag for begrepsforståelse vil i følge Melby-
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Lervåg (2011) følge barna opp i skolealder. At deltakerne viser til at dette er et viktig område 

både å kartlegge og å jobbe med, gjør at jeg vil si at de har et riktig fokus på ett av de viktigste 

områdene i forhold til språkstimulering. Ved å jobbe med dette gjennom hele hverdagen, får 

barna gode forutsetninger for en god begrepsforståelse og et godt ordforråd.  

 

Sist men ikke minst må man jobbe med området Språklig bevissthet og skriftspråkstimulering. 

Deltakerne beskriver femåringene som språklig bevisste, og med en stor glede i forhold til å 

leke med formsiden av språket. Dette gjelder både i forhold til enkeltlyder, rim og regler og 

større deler av språket. Og dette er noe de jobber mye med sammen med femåringene. Olvik 

og Valle (2005) understreker hvor viktig det er å ha fokus på språkets lydmessige og språklige 

strukturer. På denne måten blir de språklig bevisste (Hagtvet 2002a). Den siste tiden i 

barnehagen er ideell i forhold til å starte med bevissthet rundt skriftspråket. Deltakerne sier at 

de for eksempel pleier å skrive navn på hyllene til barna og hva de de ulike lekekassene 

inneholder, og på denne måten introdusere barna til ord og bokstaver. Det samme gjøres i 

skoleklubb og andre organiserte aktiviteter. Å la barna lekeskrive eller at den voksne skriver 

det de forteller og ved siden av det de har tegnet er noe deltakerne sier er virkemidler som 

brukes i barnehagene. Dette beskrives av Hagtvet (2002a) som nyttige måter å introdusere 

barna for skriftspråket og at bokstaver og ord har en mening. Brostrøm (2002) sier at å la barn 

lekeskrive gjør dem mer bevisst på at bokstavene symboliserer en mening. Gjennom å leke 

med skrift, og få lov til å la det symbolisere noe, blir barnet bevisst på at det har en funksjon. 

Også her forteller deltakerne om arbeid med språkstimulering som er godt tilpasset det teorien 

sier er viktig. På den måten får barna i disse barnehagene et godt utgangspunkt til skolestart 

og for videre læring. 

 

Det jeg har presentert her gir et godt bilde av hvordan mine deltakere jobber med 

språkstimulering for femåringer. Som jeg har forsøkt å vise, så sammenfaller dette godt med 

teori og tidligere forskning. Jeg hadde en forventning om at det kom tydeligere frem hvordan 

man bør jobbe dersom barnet er forsinket i sin utvikling, jeg kunne i min forskning ikke finne 

klare skiller her. Deltakerne sier allikevel noe om hva de anser som viktig å ha fokus på om 

man vet eller mistenker at barnet er forsinket i språkutviklingen. Dette vil bli drøftet i neste 

del. 
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5.1.6 Språkstimulering for barn med forsinket språkutvikling  

I denne delen vil jeg se på hva mine deltakere anser som spesielt viktig i arbeidet med 

språkstimulering for barn med forsinket utvikling. Det meste av det jeg har presentert i delen 

ovenfor sier deltakerne at de jobber med i forhold til de som er forsinket også, men jeg fant tre 

underkategorier som handler spesifikt om hva man bør ha fokus på i arbeidet med 

språkstimulering for de som er forsinket: Forskjeller mellom forsinket og normal 

språkutvikling, Voksenrollen og holdninger hos den voksne og Ekstra hjelp i leken. 

 

Da jeg skulle forsøke å sammenfatte hvordan deltakerne jobber med språkstimulering for barn 

med forsinket språkutvikling viste det seg å være en utfordring. Jeg har satt utsagnene som gir 

mer generelle beskrivelser av forskjeller i dette arbeidet sammen til underkategorien 

Forskjeller mellom forsinket og normal språkutvikling. På spørsmål om hvordan deltakerne 

jobber med språkstimulering for barn med forsinket utvikling svarer de fleste at de gjør mer 

av det samme. De sier at de jobber mer intensivt og tettere på barnet. De har gjerne mindre 

grupper både i organiserte aktiviteter og andre hverdagssituasjoner eller de kan ha økter alene 

med barnet, og de jobber noe mer systematisk. Hagtvet (2002a) sier at i og med at alle barn 

har en språkutvikling som følger et bestemt mønster så må man gjøre mye av det samme. Men 

man må gjøre en grundig kartlegging og møte barnet der det er. Owens (2010) sier at når man 

skal jobbe med barn som er forsinket i sin utvikling bør man bruke naturlige settinger. 

Dersom det er behov for det bør man trene på ulike språkfunksjoner på eget rom, enten alene 

eller sammen med logoped. Opplegget må være planlagt og ha klare mål og 

evalueringsrutiner. Nettelbladth m.fl. (2008) sier at man kan måtte bruke mer tid, være i 

mindre grupper og ha mer spesifikke aktiviteter for barn med forsinket utvikling enn 

allmennpedagogisk språkstimulering. Dette beskriver mye av det samme som deltakerne 

forteller at de gjør. Deltakerne har veldig fokus på at det meste av språkstimulering skal 

foregå sammen med andre barn. Det at man sjelden jobber alene med ett barn kan by på noen 

utfordringer. Jeg vil se nærmere på om det er grunn til tro at det er nok å gjøre mer av det 

samme i del 5.2. 

 

Voksenrollen og holdninger hos den voksne fremheves som viktig i all språkstimulering, men 

ekstra viktig dersom utviklingen ikke er slik vi ønsker det. Deltakerne sier at å jobbe med de 

voksnes holdninger og at de skal være bevisste i forhold til språk og språkstimulering er svært 

viktig for å kunne hjelpe barna på best mulig måte. Den voksne må i følge deltakerne støtte og 

hjelpe barnet i ett og alt. De sier at man må ha fokus på barnet og dets språklige nivå hele 
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tiden, og dette må gjelde for hele personalgruppa. Man må sørge for at de voksne har gode 

kunnskaper og er i stand til å hjelpe barnet der det er. Owens (2010) sier at å være bevisst 

barnets språklige nivå er noe alle som er sammen med barnet må ha fokus på. Det er dette 

som er grunnlaget for en god språkstimulering, og det er spesielt viktig når barnet er forsinket. 

Høigård (2006) sier at når man jobber med barn som er forsinket i språkutviklingen, så kreves 

det av den voksne at man har ekstra fokus, at man tilrettelegger og planlegger på best mulig 

måte for barnet. Her viser deltakerne gode kunnskaper om at den voksne er viktig. Dette er 

nevnt også i forhold til generell språkstimulering, men som teorien sier, er det bra at 

deltakerne har ekstra fokus på dette i forhold til barna som er forsinket i utviklingen. 

 

En ting som deltakerne fremhever som nødvendig i forhold til barn med forsinket 

språkutvikling er å gi ekstra hjelp i leken. De viser til hvor viktig lek er som språkarena, og at 

barn som er forsinket i sin utvikling ofte sliter her. Platou (2002) beskriver at et barn med 

språkvansker ofte har problemer med å følge med i leken. Dette gjelder både i forhold til å få 

med seg det som skjer og å delta i det tempoet som er forventet. Deltakerne beskriver at de er 

til stede og hjelper barna videre. Nettelbladt m.fl. (2008) sier at lek og spillsituasjoner er gode 

arenaer for språkstimulering for de som har utfordringer med språket. Å kunne øve på det som 

er vanskelig i en positiv og lystbetont situasjon, der man føler trygghet og vet hva som kreves, 

er nyttig. Dette krever at den voksne er aktivt til stede og hjelper og veileder barnet. 

Deltakerne poengterer at dette ikke nødvendigvis trenger å være synlig for barnet og de andre 

barna i gruppa. Det kan gjøres diskret, men oppmerksomt. På denne måten kommer barna seg 

videre i leken og det skapes gode forutsetninger for god språkutvikling. At deltakerne har et 

tydelig fokus på at lek og positive opplevelser er viktig og riktig i forhold til å skape gode 

språkstimuleringssituasjoner for barna med forsinket utvikling. 

 

Oppsummert viser denne kategorien at deltakerne mener at det som må gjøres når barnet er 

forsinket i sin utvikling, er mer av det samme som for barna med normal språkutvikling. I og 

med at de fleste teorier sier at alle barn utvikler språk etter samme mønster, er det mye 

positivt at dette er tankegangen til deltakerne. At deltakerne i tillegg har fokus på 

voksenrollen, og da spesielt i leken, anser jeg som svært relevant og riktig i forhold til 

språkstimulering. Men når jeg ser på mine resultater så er det grunn til å undre om dette er 

nok. Hva om barna trenger noe mer enn generell språkstimulering? Dette vil jeg se på i neste 

del av dette kapitlet. 
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5.2 Er det greit at man ”gjør mer av det samme” for barn med forsinket 

språkutvikling – eller trengs det noe mer? 

I arbeidet med barns språkutvikling er det som jeg har beskrevet tidligere ikke så viktig hvor 

langt du har kommet i forhold til alder, så lenge man utvikler de språklige ferdighetene man 

trenger for å bruke språket som et verktøy i samhandling med andre. Det må være progresjon i 

utviklingen, og man må i møte med omgivelsene være på et språklig nivå som gjenspeiler det 

man forventer. Noen trenger, som jeg har vist i mine resultater og tidligere i dette kapitlet, 

mer og tettere oppfølging for å ha den utviklingen man ønsker. Men det er noen, som på tross 

av mer av det samme som resten av barnegruppa får, ikke utvikler språkferdigheter slik man 

forventer og ønsker. Overgangen mellom å være forsinket i språkutviklingen og en 

språkvanske er ikke alltid enkel å se (Nettelbladth m.fl. 2008). Når man legger til at et barns 

språkvanske, i likhet med forsinket språkutvikling, vil endre seg over tid, er det ekstra grunn 

til å være oppmerksom på denne overlappingen. Det endrer seg etter hvert som barnet blir 

større og språket utvikler seg (Nettelbladth m. fl. 2008). Dersom barnet ikke greier å utvikle 

adekvate språkferdigheter på tross av god språkstimulering, kan det være snakk om en 

spesifikk språkvanske. I følge Bishop (1997) kan dette forklares som at barnets språkutvikling 

er langt under forventet nivå for alder og generelt evnenivå. Denne vansken er vedvarende 

gjennom hele livet, selv om barnet utvikler en del språkferdigheter. Barnet og etter hvert 

ungdommen og den voksne vil ha utfordringer med læring, skolefag og andre oppgaver som 

krever lesing/skriving. Dette må man være oppmerksom på, og i noen tilfeller bør man sette 

inn systematiske og konkrete tiltak tidlig, og ikke vente og se. Olvik og Valle (2005) sier at 

det å komme inn på et tidlig stadium og avhjelpe vanskene der, kan være avgjørende for 

barnets videre utvikling og læring. Når man ser på det overnevnte, hvor vanskelig det kan 

være å skille mellom forsinket utvikling og spesifikke språkvansker, aktualiserer det at man 

kan være nødt til å ha andre opplegg i tillegg til mer av det samme.   

 

Nettelbladth m. fl. (2008) sier at man bør jobbe med barn med forsinket utvikling og 

språkvansker både direkte og indirekte. Indirekte kan man jobbe med språkstimulering i 

hverdagssituasjoner, både planlagt og uplanlagt. Man bør jobbe i mindre grupper og man bør 

ha fokus på gode situasjoner for språkstimulering. Trygghet, nærhet og engasjerte voksne er 

sentralt. Dette er, slik jeg ser det, akkurat det mine deltakere har beskrevet at de gjør. I tillegg 

sier Nettelbladth m. fl. (2008) at man bør gjennomføre direkte språktrening med barnet. Dette 

bør fortrinnsvis gjøres en til en, og i dialog med barnet. Denne skal være voksenstyrt, og ha et 

positivt innhold. For å få til dette må man planlegge opplegget godt, og ha fokus på 
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enkeltbarnet og dets nivå. Når man er forsinket i språkutviklingen eller har en språkvanske, er 

dette ofte en svært krevende øvelse. Det kan være hensiktsmessig å bruke leke- og 

spillsituasjoner til dette. Når jeg ser på mine resultater, så bruker deltakerne leken til 

språkstimulering, og de spiller for eksempel spill med ungene. Det er flere som sier at å bruke 

lek for å få til en trygg ramme, er noe de gjør mye av. Å nyttegjøre seg barnets interesser og 

det han er opptatt av er noe deltakerne sier at de gjør. Er barnet opptatt av biler, så bruker man 

biler for å komme i posisjon til å bruke språket aktivt.  

 

Et tydelig skille er at Nettelbladth m. fl. (2008) sier at det er nødvendig å jobbe med barnet 

alene. Deltakerne var tydelige på at det gjør de bare når det er helt nødvendig. Det kan for 

eksempel være i forbindelse med artikulasjonsvansker eller andre helt spesifikke ting som 

man trener på. Begrunnelsen for dette er at man ikke skal gjøre barnet spesielt, at de skal være 

en del av et fellesskap. Det er grunn til å vurdere om denne tanken om det sosiale fellesskapet 

går på bekostning av nødvendig trening på andre språkferdigheter enn for eksempel 

artikulasjon. Det er klart at språk læres i et sosialt fellesskap, og at man må bruke språket 

sammen med andre. Men på den andre siden kan det være nødvendig at den man bruker 

språket sammen med, er en voksen som har en klar plan for hvordan samspillet og dialogen 

skal foregå. Nettopp med tanke på en bestemt språkferdighet som barnet trenger å trene 

spesifikt på. Disse avveiningene bør vurderes nøye, og man må balansere disse for å sikre en 

god språkutvikling samtidig som man må sikre at barnet synes det er greit å være med på 

opplegget. Et annet element som kan være medvirkende til at deltakerne ikke bruker mye tid 

alene sammen med ungene er at de har knapt med tid og ressurser i hverdagen. Spesielt 

barnehagelærerne sier at de har lite tid, og at de må prioritere hele barnegruppa. Man kan anta 

at noe av det samme også gjelder for spesialpedagogene. De ser flere barn enn de som de 

jobber spesifikt med som har behov for litt ekstra. Da er det lett å ta med seg en liten gruppe, 

noe som er bra så lenge det ikke går utover kvaliteten på språkstimuleringen for barnet som er 

forsinket eller har en vanske. 

 

Det er ikke lett å si noe entydig om når man bør jobbe på den ene eller den andre måten, eller 

når grensen for ”mer av det samme” er passert. Owens (2010) påpeker at den som jobber med 

barna må ha god kunnskap om deres språklige nivå. Hagtvet (2002a) sier at en god 

kartlegging er nødvendig for å kunne gi barn en best mulig språkstimulering. Språk i 

barnehagen (2013) viser til at vurdering og dokumentasjon av barnas språklige nivå og hvor 

godt språkmiljøet i barnehagen er, må være på plass når man jobber med språkstimulering. 
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Dette er noe deltakerne jobber mye med og har fokus på. Barnehagene og deltakerne har ulike 

standardiserte kartleggingsverktøy, for eksempel Alle Med, Tras og Reynell, og de sier at 

disse brukes aktivt. De sier også at de bruker mye uformell observasjon for å sikre et godt 

bilde av barns språk i det miljøet barna er i. Det er ikke sånn at dette kun gjøres ved 

barnehageårets start eller ved mistanke om at barnet har forsinket utvikling, dette er noe de 

jobber kontinuerlig med. Det er klart at det blir ekstra fokus dersom man mistenker eller vet at 

et barn er forsinket eller har en vanske. Da observeres og kartlegges barnet nøyere og oftere. 

Dette er med på å vise om tiltakene virker eller ikke. Deltakerne understreker at dette er et 

felles arbeid som alle ansatte i barnehagen deltar i. På denne måten sikrer man en felles 

forståelse av barnas språklige nivå. De sier at det er barnehagelærerne eller spesialpedagogene 

som har ansvaret, men at alle har fokus på språk og språkmiljøet i barnehagene. Dette arbeidet 

gir grunn til å tro at man kan få et godt bilde av hvilke barn som trenger mer av den generelle 

språkstimuleringen, og hvem som trenger mer alternative og tilpassede opplegg. 

 

5.3 Hvorfor ble mine resultater som de ble – noen betraktninger 

I del 3.5 Kvalitet i forskningsarbeidet har jeg sett på hvordan jeg har jobbet, og hvordan jeg 

har forsøkt å være bevisst på mulige feilkilder ved denne måten å jobbe på. Jeg ønsker her å 

belyse dette noe mer, med utgangspunkt i resultatene jeg har funnet. Postholm (2005) sier at 

validitet i kvalitativ forskning generelt og fenomenologisk forskning spesielt dreier seg om å 

se på om metoden er egnet til å belyse det man ønsker. For å sikre dette må man dokumentere 

forskningsprosessen grundig. Det vil jeg si at jeg har gjort i kapitlet om metode. Innenfor 

Grounded Theory-tradisjonen er det i følge (Dalen 2002) sentralt å legge til side sin 

forforståelse og forsøke å skape ny teori gjennom analyse og koding av det man får av 

informasjon på bakgrunn av en problemstilling eller et forskningsspørsmål. Som jeg har nevnt 

i del 3.5, er dette noe jeg ikke har gjennomført i denne oppgaven. Jeg hadde med meg min 

forforståelse av fagfeltet og jeg hadde jobbet mye med teorigrunnlaget før jeg startet 

innsamlingen av data. En masteroppgave et så lite forskningsprosjekt at det er ikke mulig å 

følge Grounded Theory-metoden fullt ut. Det har vært viktig å støtte meg til teori og tidligere 

forskning. Samtidig har jeg forsøkt å være åpen for at dette er ny informasjon og at dette 

fortjener å bli kodet og systematisert slik at det yter mine resultater rettferdighet. Jeg har 

derfor vært åpen for nye impulser og muligheten for at jeg skulle finne andre elementer enn 

det jeg hadde en forventning om på forhånd. Man kan diskutere om jeg har lyktes i dette, all 

den tid at jeg finner ut at mine resultater samsvarer relativt godt med teorigrunnlaget. Jeg 
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velger å se på dette som noe positivt, denne oppgaven er liten og det gir trygghet å finne støtte 

i annen forskning og teori. 

 

Det er en imidlertid en forventning som ikke har blitt innfridd. Jeg hadde på forhånd en tanke 

om at jeg skulle finne klare forskjeller i arbeidet med barn som har forsinket språkutvikling og 

ikke. Det har jeg ikke funnet, og det kan være ulike årsaker til dette. Det kan være at 

deltakerne jobber likt med alle barn, ut fra det nivået de er på. Det kan være er at barnehagene 

og deltakerne er så fokusert på språkstimulering ut fra enkeltbarnas nivå at i kategoriseringen 

ser alt ut som generelle tiltak, mens det i virkeligheten er mer nyansert. Det kan være motsatt. 

Dersom deltakernes kunnskap og kompetanse ikke strekker til, kan det bli for lite fokus på de 

som trenger noe ekstra. Det er liten grunn til å tro at dette er årsaken, da deltakerne virket til å 

ha stor kompetanse på området, de viste til gode kartleggingsrutiner og gode opplegg for 

språkstimulering både i hverdagssituasjoner og i pedagogiske opplegg. En annen mulig 

feilkilde kan være min måte å kategorisere på, og at det kan ha tatt bort noen av nyansene. Jeg 

har forsøkt å være tro mot datamaterialet, så jeg håper ikke det er tilfelle. Jeg mener at jeg har 

hatt en ryddig, gjennomtenkt og systematisk prosess, men man må ha disse tankene i 

bakhodet når man leser oppgaven. 
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6. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Det jeg har forsøkt å finne svar på i denne oppgaven er hvordan spesialpedagoger og 

barnehagelærere jobber med språkstimulering for femåringer. Mitt fokus har vært barn som er 

forsinket i sin utvikling, men i og med at språkstimulering foregår gjennom hele 

barnehagedagen, har det blitt naturlig at generell språkstimulering har fått en del plass. 

Forskningen har jeg gjort ved hjelp av kvalitativ metode, innenfor fenomenologi og Grounded 

Theory-tradisjonene. Jeg har intervjuet syv deltakere og sammenlignet resultatene med teori 

og tidligere forskning. 

 

I forhold til mine valg av forskningsdesign, vil jeg si at jeg har fått et godt bilde av 

deltakernes oppfatninger av de fenomenene jeg har ønsket å se på. Altså er jeg innenfor den 

fenomenologiske metoden. Til hjelp i analysen støttet jeg meg til prinsipper innenfor 

Grounded Theory. For å systematisere og kode i kategorier var dette til hjelp, men når man 

jobber ut fra Grounded Theory skal man søke å omstrukturere og finne ny teori, noe som ikke 

har latt seg gjøre i denne oppgaven. Jeg har derimot fått bekreftet det tidligere forskning og 

teori beskriver. Dette betyr at mine resultater er godt forankret i teori, og at deltakerne jobber 

ut fra viktige prinsipper i arbeidet med språkstimulering. 

 

Deltakerne viser gode kunnskaper i forhold til språk, hva man kan forvente av femåringen, 

språkutvikling og forsinket utvikling. De viser at de ser at språk inneholder komponentene 

innhold, form og bruk, og at disse kan være et verktøy i arbeid med språkstimulering. 

Deltakerne har en bevissthet om språkets ulike byggesteiner samt innholdssiden av språket, og 

virker som bevisste voksne som skjønner hvor komplekst dette med språk er. De viser gode 

holdninger i forhold til at det er store individuelle forskjeller og at man må møte barna der de 

er. Deres kunnskap om og forståelse for språkstimulering er stor. Det virker for meg som at 

barna får mye og god stimulering av oppmerksomme voksne som er bevisste sin rolle og den 

viktige jobben språkstimulering er. Mine deltakere er opptatt av at barna skal være i et aktivt 

språkmiljø, at man skal bade barna i språk. Dette er et godt utgangspunkt, og når jeg vet at 

deltakerne i dette legger at man må være aktivt til stede på barnas nivå, er dette viktig og 

nødvendig. Men som det poengteres i Språk i barnehagen (2013), er språk i barnehagen mye 

mer enn bare prat. Man må ha planlagte aktiviteter, man må ha fokus på språk gjennom hele 

dagen og lite kan overlates til tilfeldighetene. Å la barna bade i språk er ikke det samme som å 

drukne dem i det. Dette er spesielt viktig for de barna som er forsinket eller har en 
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språkvanske. De trenger at språkmiljøet er tilpasset dem både i forhold til mengde, tempo og 

måten det blir formidlet på.  

 

Det overrasket meg at jeg ikke fant større forskjeller i arbeidet med generell språkstimulering 

og arbeidet med de som er forsinket i sin utvikling. Her viser deltakerne til at de gjør mer av 

det samme, de er mer oppmerksomme og fokuserte både på det som skjer og sin egen rolle. 

Men som jeg har forsøkt å vise, kan det være behov for noe mer og annet for å komme videre 

eller avhjelpe en begynnende språkvanske. 

 

Som en forsiktig konklusjon på denne oppgaven, kan man si at deltakerne kan mye om språk 

og språkstimulering. Det er støtte i teori og tidligere forsikning for deres måte å jobbe på, og 

de viser gode holdninger i arbeidet med barn som er forsinket i utviklingen. De har et sterkt 

gruppefokus, og jobber lite med enkeltbarn alene. Deltakerne bruker mye tid på å tilrettelegge 

for språkstimulering for barn ut fra det enkelte barns nivå. Dette er ikke noe hver enkelt har 

som arbeidsområde, men det er et felles prosjekt for hele personalgruppa. Gjennom å gi barna 

et rikt, tilpasset språkmiljø, legges et godt grunnlag for lese- og skriveopplæring, faglig og 

personlig utvikling.  

 

Med tanke på fremtidig forskning på dette feltet, er effekten av språkstimulering noe jeg 

gjerne ville sett nærmere på. En god språkutvikling og et godt språk er nødvendig så vel for 

læring og skolefag som for å kunne utvikle seg som menneske og kommunikasjonspartner. 

Derfor bør man vite om det man jobber med har effekt. Å kunne forsket på dette, gjerne 

gjennom en longitudinell studie, der jeg hadde kunnet følge barn både med forsinket og 

forventet utvikling hadde vært spennende. Det som ville blitt hovedfokus ville vært barn med 

forsinket utvikling, og hvilken effekt mer av generell språkstimulering ville hatt kontra 

spesifikk trening på språkfunksjoner som er mangelfulle eller forsinkede. Hensynet til gleden 

og motivasjon for trening og det sosiale aspektet måtte blitt vektlagt.  

 

Olvik og Valle (2005) sier at det er viktig å avdekke om barnet er forsinket allerede i 

barnehagen og dermed faktisk forebygge fremtidige lese- og skrivevansker og eventuelle 

fagvansker på et så tidlig stadium som mulig. Dette kan være en forlengelse av det jeg har 

undersøkt i denne oppgaven. Hvordan skal man kartlegge og undersøke barnas språklige nivå 

så tidlig og riktig som mulig?  
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Vedlegg 2 – Informasjonsskriv til deltakerne 

 

 

        ILP 

LOG-3900 v14 

 

Til 

Deltakerens navn 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”En fenomenologisk undersøkelse av spesialpedagoger og barnehagelæreres 

arbeid med språkstimulering for femåringer i barnehagen” 

 

Bakgrunn og formål 

Etter snart fem år i PPT, med spesialpedagogisk bakgrunn fra NTNU, samt to år som student 

ved logopedistudiet ved Universitetet i Tromsø, har min interesse for språkstimulering og da 

spesielt for barn med forsinket språkutvikling blitt større og større. Rammeplan for 

barnehagen understreker viktigheten av at barna får en god og riktig språkstimulering i 

barnehagen. Dette gjøres gjennom at barna får et rikt og godt språkmiljø, der de voksne er 

viktige forbilder. I tillegg til dette, er det alltid aktuelt å jobbe mer systematisk med 

språkstimulering i barnehagen. Rammeplan understreker også at de barna som har sen 

språkutvikling eller andre språkproblemer skal få tidlig og god hjelp. 

 

I min masteroppgave i logopedi ønsker jeg å se på hvordan spesialpedagoger og 

barnehagelærere jobber med nettopp språkstimulering, både systematisk og i dagliglivet i 

barnehagen. Min foreløpige problemstilling er: ”Hvilke metoder brukes i arbeid med 

språkstimulering for femåringer i barnehagen, og er det forskjell om barna har forsinket eller 

normal språkutvikling?”   

 



 

 

For å finne svar på dette, ønsker jeg å intervjue spesialpedagoger og barnehagelære som 

jobber med nettopp dette. Jeg ønsker å konsentrere meg om de største barna i barnehagen for 

å begrense oppgavens omfang.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Jeg ønsker å bruke en fenomenologisk metode for å finne svar på min problemstilling. Det vil 

si at jeg kommer til å intervjue 5 – 10 deltakere om deres praksis i forhold til språkutvikling 

og språkstimulering. Jeg vil intervjue spesialpedagoger og barnehagelærere fra to kommuner. 

De jobber både i kommunale og private barnehager. Spesialpedagogene har arbeidssted i flere 

barnehager, mens barnehagelærerne i hovedsak jobber med de største barna i barnehagen. 

 

Intervjuet vil inneholde noen innledende spørsmål om utdanningsbakgrunn, antall år i 

barnehagen, arbeidsoppgaver osv. Jeg vil ikke spørre om opplysninger som kan identifisere 

deltakerne. Etter de innledende spørsmålene, vil jeg spørre om barns språkutvikling, hva som 

er viktig i arbeidet med språkstimulering, og hvordan dere konkret jobber med dette. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Deltakelsen er anonym, dersom jeg i 

forskningsteksten får behov for å bruke navn på barn/deltaker/barnehage, vil jeg bruke 

pseudonymer.  

Jeg vil ta opp intervjuet på lydfil, for på denne måten sikre at jeg får med alle detaljer. Disse 

vil bli skrevet ut i tekst før jeg går i gang med analysene. Jeg er den eneste som skal høre 

opptakene, og disse vil bli slettet når jeg har skrevet dem ut. Det er kun jeg, veileder og sensor 

som vil ha tilgang til utskriftene, og også disse vil slettes etter at eksamen er fullført. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2014. Du får en kopi av den ferdige teksten dersom 

du ønsker det.  

 

Frivillig deltakelse 

Deltakelse i studien skjer etter muntlig samtykke. Det er frivillig å delta, og du kan når som 

helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 



 

 

Jeg håper du finner dette interessant, og at du fortsatt er villig til å delta i denne studien. Hvis 

du har spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt på telefon 91829160 eller mail 

vigdishansvik@outlook.com 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vigdis Hansvik 
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Vedlegg 3 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Problemstilling: 

“Hvordan jobber spesialpedagoger og barnehagelærere med språkstimulering for femåringer 

med forsinket språkutvikling, sammenlignet med allmennpedagogisk språkstimulering for 

barn i samme alder?” 

 

Ca 5 min innledende samtale 

 Takke for at jeg får intervjue 

 Forklare hva vi gjør, hvilken master, hvorfor jeg studerer dette 

 Tema for oppgaven 

o Barns språkutvikling 

o Barn med forsinket språkutvikling 

o Rammeplan 

o Se på hvordan de ulike barnehagene/spesialpedagogene/barnehagelærerne 

jobber med dette. Likheter/forskjeller 

 Hvordan tenkes oppgaven/intervjuet gjennomført (jft infobrev) 

o Lydopptak 

o Anonymitet (deltaker/barn/barnehage) 

o Trekke deg når som helst 

 Lurer du på noe før vi setter i gang? 

 

Innledende spørsmål 

 Alder? 

 Utdanningsbakgrunn – hvilken utdannelse har du? 

 Antall år i barnehagen? 

o Stilling (barnehagelærer, spesialpedagog el.a) 

 Antall år i denne stillingen/barnehagen? 

 Arbeidsoppgaver? 

o Aldersgruppe 

o Spesped 

o Skoleklubb 

 Beskriv barnehagen du jobber i 



 

 

o Antall barn 

o Avdelinger 

o Hvor mange femåringer 

o Mange barn med forsinket språkutvikling 

 

Språk og språkutvikling 

 Hva forstår du med/legger du i begrepet språk? 

 Hva mener du/legger du i begrepet språkutvikling? 

 Hvis du tenker på en femåring, hva vil du si kjennetegner en som har normal 

språkutvikling? 

 

Forsinket språkutvikling 

 Hva forstår du med forsinket språkutvikling? 

o For en femåring 

 I din barnehage, hvilke rutiner har dere for å kartlegge barns språklige nivå? 

o Skjema/normerte kartleggingsverktøy 

o Før evt henvisning 

 Hva gjør dere når dere får mistanke om at barnet er forsinket i sin språkutvikling? 

o Kontakt med heimen 

o Henvisning andre instanser 

o Når starter man med tiltak (Hvem) 

 

Språkstimulering 

 Hva gjøres i din barnehage/hva gjør du for å skape et godt språklig miljø? 

o Hverdagsaktiviteter (måltid, påkledning, lek, turer) 

o Samlingsstund 

o Samtale med barn 

o Konkrete opplegg (rammeplan, kommunikasjon, språk, tekst) 

 Hvordan jobber dere med barn som har forsinket språklig utvikling? 

o Rammer rundt barnet 

o Egne opplegg 

o Organisering av spesialpedagogisk hjelp 

o Bevissthet rundt det (personalgruppa) 



 

 

 Hvem samarbeider dere med for å få til et best mulig opplegg rundt barnet (med 

forsinket språklig utvikling)? 

o Foreldre 

o PPT/helsestasjon 

o Andre 

 

Avslutning 

 Er det noe mer du tenker på i forhold til det vi har snakket om? 

o Barns språkutvikling 

o Barn med forsinket språkutvikling 

o Metoder for å jobbe med språkstimulering 

 Takke deltakeren for at hun har tatt seg tid til intervjuet, og at hun er villig til å delta i 

prosjektet 

 Minne om at hun/barnehagen kan få et eksemplar av den ferdige teksten 

 

  



 

 

Vedlegg 4 – Alle utsagn i mine kategorier 

 

Språk 

Kommunikasjon 

Kommunikasjon. For å gjør det veldig enkelt 

Hvordan ungene kommuniserer 

Det er kommunikasjon 

Det er jo egentlig all form for kommunikasjon. Alt som har med lyd, smil, gester, mimikk, 

kroppsspråk  

Ja, alle måter vi kan kommunisere til hverandre på, er egentlig språk  

Språk er en måte å kommunisere på  

Språk er jo kommunikasjon  

I fra tidlig start til, som utvikler seg over tid til å bli kommunikasjon  

 

Gi uttrykk for behov 

Evnen til å kunne signalisere behov vi har 

Det å kunne få tilbakemelding, det å kunne gi noe sånn at du får tilbakemelding  

Det er en eller annen slags måte å signalisere, å snakke på 

 

Samspill med andre 

…hvor viktig det er med samspill. Språk er ikke der uten… 

Utvikle et godt samspill  

Språket er ikke der hvis ikke samspillet er der 

 

Språkforståelse 

Og i det så ligger det en stor forståelse da 

Forståelsen er mer viktig enn å kunne uttale 

Det er både det de snakker og det de forstår og det de mener 

Og det er mye det dem tenker også. For de kan tenke noe annet som de ikke gir uttrykk for 

Har du en forståelse, så kommer du ganske langt  

At du har en grunnleggende forståelse over språket, ikke bare det, æ tenker, du får en 

forståelse over alt 

 



 

 

Verbalspråk 

Talen din, det går jo på det da, det du får til å si 

Det verbale språket 

At de bruker ord og begrep og setninger  

At de bruker setninger med innhold 

At det er sammenheng i språket, i det de prøver å fortelle. For å være fullverdig språk da  

At det er verb og substantiv og adjektiv  

Beskrivende setninger 

Vi har verbalspråket og…  

Det er en god del unger som snakker mye 

 

Forventet språklig nivå for en femåring  

En typisk femåring 

Han må jo faktisk klare og kommunisere da. Både i forhold til barn, voksne, fremmede folk 

At han blir forstått 

Det er en som er kommet ganske langt 

Ja egentlig, da har du kommet langt, og det forventes det også 

Klart du har noen unntak, men flertallet har veldig godt språk 

Ja, så av en femåring så forventer æ ganske mye 

De har blitt litt som små voksne 

Veldig mye av det voksenspråket har dem tilegnet seg 

 

Oppbygging og bruk av språket 

Signaliserer, forteller i setninger 

De har lange fullverdige setninger 

De kan mange preposisjoner 

De fleste har setningene, ja setningsstrukturen veldig riktig også egentlig 

Han forstår litt grammatiske regler, sånn at han har med ja og, men, for, oss og som osv. Sånt 

som de er veldig flinke til å ha med. Sånn at de bygger opp setningene med det 

Og så synes æ også at det er veldig tydelig dette med bøyningsmønster. De begynner å få den 

der voksengrammatikken 

I morgen er ikke i dag og… De faller på plass der, og de snakker både i fortid og nåtid 

Dette med at verbene også, entall og flertall er riktigere 



 

 

Og så ser vi også veldig ofte dette med at konsonantsammensetningene har kommet på plass 

De begynner å bli veldig nysgjerrige på oppbyggingen av språket, plukker det litt i stykker 

Det med å lytte ut førstelyder, og mye av dette skjer uten at du legger opp til det, de har 

kommet litt dit 

Rim har jo tatt helt av, dem får nesten ikke til å føre en samtale uten at det er riming 

Kan fortelle om ting som har skjedd, ting som skal skje 

Har et ganske godt ordforråd, og har en ganske god forståelse 

 Kan masse, bør kunne masse grunnleggende begrep som er knyttet opp i mot forståelse 

… dette forventer æ faktisk av en unge som er fem år. Du skal kunne skille på en potet om 

den er oval eller sirkel 

De har et enormt ordforråd, både i positiv og negativ forstand 

De har fargene 

De kan tall, pluss og minus og… 

De greier å gjenfortelle ganske lange historier  

Og vitser, eller mest gåter da. Vitser er vanskeligere, det er ikke bestandig de helt skjønner 

poenget  

Ja det er en som har et godt språk, gjør seg godt forstått, greier å forklare hva hverdagslige 

ting er 

Hvis vi spør, hva er ei bok, hva bruker vi ei bok til, så skal han kunne forklare det 

Språket, i forhold til hvordan vi kommuniserer ikke bare med voksne men også med ungene 

Greier han å holde en samtale i gang? Det gjør de fleste femåringer som har et godt språk 

De greier å føre en samtale og holde den gående uten at det blir stopp fordi at de finner ikke 

ord på ting eller… 

Det er en unge som kan fortelle sammenhengende, vil æ si. Han kan snakke i hele setninger 

En femåring har et ganske godt ordforråd. Æ skulle egentlig husket hvor mange ord du kan, 

men lurer på om de ikke er rundt 5000 ord, i alle fall, det er mange 

Æ forventer at han forstår en del begrep, æ forvente at han, ja, over- og underbegrep  

Og så forventer æ at han forstår my 

Og at han kan gjøre seg forklart også på en ordentlig og grei måte  

Oppmerksomhet, at han kan følge tråden i ei fortelling, holde en samtale 

En femåring har fått et veldig godt, æ kaller det nesten et sånt voksent ordforråd æ da 

Og så ser vi at mange ord og begrep har falt på plass 

Og de har, ja de har dette med over- og underbegrep 

De sorterer langt mer enn det både tre- og fireåringen gjør. Kniv og gaffel er nå bestikk og…  



 

 

Språket blir et nyttig redskap i konflikter og sånne ting kontra sånn som det har vært tidligere 

Det å sette ord på det de ønsker, det å sette ord på det og formidle et ønske, og ting som 

kanskje er vanskelig 

 

Skriftspråk 

Fem-seksåringen de staver de nå, staver ord  

De som blir skoleklubb neste år, alle skriver navnet sitt og de kan fullt av ord 

En ting som æ synes er veldig artig med femåringen er den gryende interessen for 

skriftspråket 

De er veldig nysgjerrige på det som går på skriftspråk 

Både på det med å utforske bokstaver og skrift og gjerne ikke sånn i skoleklubb og sånn 

tilrettelagt ting, men det å sitte i lag med flere, og vær nysgjerrig på det 

 

Språkutvikling 

Hva er språkutvikling og hvorfor vi må ha kunnskap om denne 

Det er i forhold til hvor starter du 

Det er hvor ungene ligger i språket sitt  

Hvor langt de har kommet i forhold til alderen sin 

Og om de er, om de ligger riktig i forhold til alder 

Det er et skjema som det forventes at ungene skal utvikle seg etter  

Ja det er nå hvordan de utvikler seg både i forhold til det kognitive og i forhold til hvordan de 

snakker og uttaler ting 

Og det er sånn vi fanger dem opp hvis de ikke er der de skal være, der vi forventer i forhold til 

alder 

Og følger de ikke dette skjemaet, så blir ikke språkutviklingen som den skal være 

Så det er jo det (normale) du hele tiden måler ut i fra 

 

Utvikling av verbalspråk 

I forhold til uttale eller hvordan du prater 

Der du eventuelt har en tale som er normal ut i fra dine forutsetninger 

Det er det du måler etter, hva som er forventet når de er tre år, fem år og seks og sju år. I 

forhold til lyder og…  



 

 

Det er jo det at du ser hele utviklingen. Fra de først peker på ting, så kanskje kan de si to ord 

og så bygger de på, og så får du den oppbyggingen helt til det blir fullstendige setninger 

Da har du fra de begynner med bablingen, til de gradvis får enstavelsesord til de gradvis 

greier å sette ord på ting de ser som de bruker i det daglige  

Mange av ett- og toåringene våre som begynner å få flere og flere ord. Og så greier de, 

begynner de å sette dem sammen til små setninger, to- og treordssetninger. Så begynner de å 

få et mer språk som vi skjønner. Mer og mer fullstendige setninger. I treårsalderen ser vi at 

mange har kommet langt på vei. 

…så kommer det liksom en del to, der utviklingen av språksystemet kommer. Dette med 

grammatikken og… Det blir en fortsettelse på den starten. Utvikle ordforråd og… 

…til de utvikler den der grammatikken og selve systemet språk. Med alt det innebærer med 

uttale og setninger og ordforråd og hele den biten der, tenker æ 

 

Utvikling av språkforståelse og evne til samhandling med andre 

Det handler om å gjøre seg forstått 

At man har språkforståelsen og greier å ta i mot beskjeder  

Det er jo det vi egentlig først ser etter, om de har språkforståelsen 

Ja, god språkutvikling er også viktig for læring, sosiale relasjoner og vennskap 

Og så må du ha god språkutvikling hvis du ska bli en deltaker i samfunnet   

Ja der også, hvordan de tenker og hvilke begrep de har  

At de skjønner, lærer og forstår at de oppnår noe med å ha et språk 

Det starter med at de skjønner at språket er noe de kan bruke for å kreve seg  

 

Men hva er det som er normalt da? 

Det med å ha… det er veldig store individuelle forskjeller  

Forskjellene er der, og det vil være normalt allikevel, innenfor et visst spekter 

Så det er ikke alle… alle er ikke her nå, sånn som æ si nå (refererer til det hun har sagt om en 

typisk femåring) uten at æ vil si at det er unormalt 

Hva er normalt da? 

Egentlig er det veldig generelt det, for normal er det vel ingen som har  

 

Forsinket språkutvikling 

Hva er forsinket språkutvikling? 



 

 

Det er de som ikke er der vi forventer ift alder 

Det er en unge som ikke har noe særlig til språk  

Men det er jo noen kvalitative avvik fra normalutviklingen 

Og så vil det naturlig være avvik fra det som æ oppsummert som normalt, det vil jo være 

forsinket utvikling da 

Det kan være det at han ikke forstår, at han ikke klarer å gjøre seg forstått, ikke klarer å holde 

tråden i en samtale 

 

Forsinket i forhold til språkforståelse 

Skorter det på den, at de ikke forstår språket, så blir det mye verre 

Men de vil ikke kunne greie å lytte ut innholdet i en setning, hva som egentlig er meningen 

Du får fort følelsen av hvem som greier å holde tråden fra de startet til det ender opp med et 

poeng. Eller om de er innom både to og tre digresjoner før de kommer til mål. Og kanskje 

kommer de ikke helt i mål på spørsmålet heller. De glemmer helt hva oppgaven var 

I forhold til ordforråd også da, det er sånne ting du fort ser om de henger med eller ikke  

Om de bruker ordene riktig, om de har betydningen av ordet 

Så har du de som har dårligere begrepsforståelse, har lite begrep  

Som sliter for å finne ordene, hva ting heter. Altså konkrete ting i rommet og… Sier bare dette 

og sånn  

Mangler mye av de hverdagslige begrepene da 

Har ikke ordene på de hverdagslige tingene. Det er mangelfullt da 

At du ikke kan kommunisere med andre unger og voksne på en sånn måte at de forstår 

budskapet i det du forteller dem. 

Og så har du dem som har en dårlig språkforståelse 

 

Forsinket i bruk av verbalspråket  

De gjør seg ikke forstått da, både i forhold til det ene og det andre 

Kort og enkelt det å ikke gjøre seg forstått 

Du greier ikke å gjøre deg forstått 

Forsinket er ikke bare det de kan si, med riktig uttale 

Det kommer, men æ vil si at hun ligger bak når hun ikke bruker språket så mye som hun 

skulle gjort 

Det går mye på det å greie å ordlegge seg 



 

 

Men som har den omhoppingen, grammatiske feil men som er flink muntlig og verbalt til å 

prate 

Hvis du hadde kommet inn i en barnehage, og ikke forstår (hva barnet sier). Da er den 

egentlig forsinket 

Kan ha en del grammatiske småfeil, som gjerne retter seg opp igjen da 

Ut fra det man forventer at du skal greie å gjenfortelle, ei lita historie 

De har ikke helt greie på bøying av verb, substantiv, adjektiv 

Når han ikke hører rimord, forstår ikke hva det er 

Greier ikke å lytte. Har ikke opparbeidet det auditive korttidsminnet i det hele tatt 

 

Forskjeller mellom forsinket språkforståelse og å være forsinket i verbalspråket 

… mangler noen ord eller at det er noe sent på utviklingen der, så kjenner æ at æ e ikke så 

bekymra som om det var noe galt med språkforståelsen 

Du ser unger som kan uttale, men som kan ha store hull på forståelsen. Og de lurer seg 

gjennom systemet da, for de tror at de er veldig sterke 

Men du kan ha unger som er ganske verbale når de er fem år, sant. Det er viktig å ikke tenke 

bare på det ungene greier å uttrykke. Fordi det, hvis de mangler forståelse, så faller de ut når 

de kommer opp i klassene 

De har nesten riktig uttale, ingenting å utsette på det. Men når det forventes noe annet av dem, 

som går på forståelse så faller de ganske igjennom 

 

Språkstimulering for femåringen i barnehage  

Den voksnes rolle og holdninger  

Bare det med å være gode forbilder 

Det med å vise interesse, være litt til stede 

Man må være tydelig da 

Vær til stede som voksen 

Tydelige rollemodeller  

Vi må legge til rette  

Vi må være rolige  

Og så legge til rette, noen ganger må vi hjelpe dem i gang  

Man skal ikke bare buse ut 

Man ser veldig ofte at det kommer noen og tar over. Og det kan man ikke gjøre 



 

 

Vi kan telle sammen med den 

Man selv må snakke tydelig 

Du kan lese for dem, synge for dem, snakke med dem  

Det med at vi skal være gode forbilder, bruke språket, gjenta det ungene sier og få dem til å 

gjenta… 

Vi har snakket mye om det med å være gode forbilder 

At da å være en voksen da, som greier å dra med den som sitter og har kjempemye på hjertet, 

men som er tilbakeholden og sjenert, å da hiver seg ut i den diskusjonen 

Æ føler det at språk det går på bevissthet, og voksne som tenker språk hele tiden. Ja altså fra 

første gomorgen til de sier hadet om ettermiddagen 

Æ kommer veldig inn på dette med voksne, det å være en voksen som faktisk kan gå inn og 

dele opplevelser med ungene, altså vis interesse, vær genuint opptatt av dem 

Det handler om den voksnes rolle, at vi som voksne må være bevisst det, vår rolle 

Hvilke rollemodeller vi er for ungene 

Og da kommer vi tilbake til voksenrollen, det handler om å være bevisste voksne 

Og så prøve vi å ha det med språk opp jevnt på avdelingsmøter. Språk er kjempeviktig, og vi 

prøve å ha det opp på et tidlig stadium 

Kanskje må æ inn med veiledning til personalet blant annet. For du ser jo veldig mye 

forskjellig der også 

Og det er så mange som ikke tenker over hva de selv kan gjøre. Æ synes ikke alle e bevisst sin 

egen rolle der. For det er så mange som roper hjelp, hjelp. Og så vet de ikke at de selv sitter 

med så mye kompetanse som de kan gi et lite barn 

Vi snakker om viktigheten av å være tydelige, at vi er bevisste på hva vi snakker om da, for 

eksempel ved måltidet 

Mens samtidig så ser æ at det er mye å hente enda. På å bli bevisst som voksen med dette med 

språkstimulering. At vi kan gjøre det i alle settinger i løpet av en dag 

Vi har det ofte opp på personalmøter, voksenrollen har vi jobbet kjempemye med  

Egentlig hele tiden, minne på hverandre, viktigheten av det å være gode modeller 

 

Gi ungene tid, oppmerksomhet og trygghet 

La barna får den tiden de trenger 

Noen trenger kanskje tre ganger så lang tid som andre  

La dem få tid  

Gi dem oppmerksomhet  



 

 

Lytt til det hver enkelt sier  

Har vi ikke tid til det, så klart lille Per som er litt stille slutter å snakke.  

Viktig at man er interessert, at man har like mye respekt for ungene som man har til en voksen 

At faktisk når man snakker med en unge så gjør man det 

Veldig mange, også blant anna meg, kan bli flinkere på å være til stede når ungene snakke  

Å ta på alvor de dem si  

Å ta seg tid til det de skal si 

At vi ikke sitter og snakker over hodet på hverandre 

Først og fremst la dem selv få lov til å snakke. Lytt til det de sier 

Det er viktig å gjenta det ungene sier, for å følge med, at du har forstått det  

Noen trenger litt mer tid. Det er ikke alle som… Noen må vite at de kommer med det rette 

svaret. De må være sikre på… Kanskje spør dem sidemannen for å få det bekreftet, er det 

riktig og… Det handler om å legge til rette for at de skal ha muligheten til å prate da  

Det som ligger i bunnen, det som er punkt en er at det må være et kjempetrygt, en trygg og 

god kontakt mellom barnehagen og ungen 

Faste, trygge voksne, det at de vet hva de går i møte når dem kommer til barnehagen om 

dagene 

Alle ungene må finne sin arena og sin plass der de føler seg trygge og der de føler at de får 

brukt språket sitt 

 

Språkstimulering i hverdagssituasjoner 

La dem få mest mulig språkstimulering hele dagen 

Og det kan du gjøre hele dagen, hvor som helst og når som helst 

Påkledning, på badet, lesestund, samlingssund, sitte rundt bordet og spiser eller tegner 

Egentlig kan du, hvor som helst putte inn språkstimulering  

Man jobber med språk hele tiden, helt fra du kommer 

Garderobesituasjonen er også en kjempegod situasjon. At man forteller hva de skal ha på seg, 

og…  

Man tenker på det helt fra de starter, at det skal være bilder, at det skal være ting og at de skal 

se og få inntrykk og…  

Do og stellesituasjonen også, du får det jo inn over alt  

Vi jobber så bevisst med det hele tiden, fra dem begynner i barnehagen  



 

 

Men æ ser hvor viktig det er at det er tilgjengelig, det handler mye om det. At det som skal 

være med å hjelpe dem, at det er tigjengelig. At det ikke står i hylla og blir gjemt bort. For da 

blir det jo ikke brukt. Dette er faktisk en del av frileken deres  

Så er det egentlig, i det store og det hele så er det ikke de pedagogiske oppleggene, men det er 

hverdagen og hverdagssituasjonene  

Påkledningssituasjon, da har du som regel en unge en til en 

Stellesituasjon, med de minste ungene  

Sånn at, det går mye på det dagligdagse her også. Vær konkret, bruk språket, fortell hva du 

gjør. Ikke si skal du ha sånn eller sånn på brødskiva. Bruk ordene og si hva ting heter. Få dem 

til å etterligne og... 

Altså det er alle arenaer, alle møter mellom unger, de møtene æ har med ungan, dem møtan 

med ungan i mellom, alt dette er språkstimulering tenke æ  

Du kan snakke om enkle ting som språkgrupper og alt sånt, men det viktige er hverdagen 

Altså frokosten, når vi sitter sånn og prater om alt mulig  

Det er det møtet mellom barn og voksen og ja, fra du kommer om morgenen til du går om 

ettermiddagen. Ja alt dette er språkstimulering. 

Det er greit at du kan konsentrere det rundt en språkgruppe men helheten er fra de kommer til 

de drar  

Så vi jobber med språket bevisst hele tiden  

 

Språkstimulering i lek 

Og så kommer vi ikke utenfor dette med leik 

At de har gode arenaer for leik 

Det språket de bruker der, det er kjempeviktig  

Lek er greit, men vi må også her inn med aktive voksne. De kan ikke stenge seg inne på et 

rom 

Du må være der, de trenger faktisk støtte i den lekesekvensen sin også i forhold til språk 

Vi tar veldig oppunder på når de leker selv, at de er interessert i språk  

Men ikke minst så er språkstimulering å leke da. Det er så mye du kan få til gjennom en god 

leik 

Å få dem inn i en god leik. Og ikke minst rolleleik der du må bruke språket ditt aktivt da 

Så da må man bruke det både i leikesituasjoner, dra det litt inn der 

Det går mye på leik 

I leik og rolleleik jobber vi også med språk 



 

 

 

Bad ungene i språk og la dem leke med språket 

Æ bruker å si det æ: bad ungene i språk 

Først og fremst, bad dem i språk 

Som æ har sagt flere ganga, bad dem i språk 

Bad dem i språk i alle sammenhenger 

Bruk en hver sjanse til å bade ungene i språk 

Ungene skal bade i språket, det skal være språk hele tiden 

Bad dem nå i det språket 

Leik med språket i alle mulige settinger  

Leik med språk i alle sammenhenger  

 

Samlingsstund, høytlesing, sanger, rim og regler 

Og du kan ha inn masse begrepslæring mens man sitter i ei lita samlingsstund 

Du kan ta inn andre begrep mens vi sitter i en enkel samlingsstund. For da har du dem fanget  

Det går jo på, når vi har samlingsstunder og. Da bruker vi mye sanger. Veldig glade i sang og 

musikk da 

Så har vi annet temainnhold i samlingsstunder 

Sanger, rim og regler 

Det går på rim og regler, sangleker  

Rim og regler, det er de kjempeglade i i det. De kan masse av rim, og det er kjempestas 

Og sanger, de får hente sang ut fra et bilde, og mange leser ut også, så de ser hvilken sang det 

er 

Litt bilder og litt sanger, sånn at det er lett å ha en samtale 

Vi er veldig glade i å synge da, det er jo også språkstimulering 

Det har blitt mye, spesielt, som æ sa i starten av dette med rim og … Du må bare hiv deg med 

og stimuler 

Høytlesing. Det har æ veldig sansen for. Du kan ha samtale om høytlesinga før og etter  

Æ brenn veldig for høytlesing, så det gjør æ mye. Ikke nødvendigvis bare i samlingsstund, 

men det med å sett seg med ei bok. Du kan starte med to, men du har ofte 6 eller 7 når du har 

kommet et stykke ut i boka. Dette trur æ kanskje e litt undervurdert når det kommer til 

språkstimulering 

 

Bøker, spill og annet pedagogisk materiell 



 

 

At det er ting som ungene faktisk kan bruke. Både med utstyr, puslespill, bøker og den biten 

der 

Blant anna bøker, sanga, rim og regla, alt sånne ting, de e jo. De e jo språk i alt sånt 

Har jo så mye bøker, mye å velge i, matematikk, bokstaver, ja det er masse 

Ord og bokstavspill til 5 og 6 åringen. De er kjempedyktige. Har mange forskjellige tema, du 

leser ordet og de må lete frem og motsatt. Her får du jo virkelig mange begrep, begrepstrening 

I forhold til spill og… Har veldig mange sånne puslespill (puslespill med ord og bokstaver) 

Så driver vi jo mye med Snakkepakken og Språkkista og en del anna materiell, og Språksprell  

Og Snakkepakken har jo vært veldig, ja veldig bra hjelp  

Så har æ brukt my Språksprell 

Å Steg for steg har også vært veldig greit  

Vi har både Snakkepakken og Språkkista, mye bøker som vi bruker 

Språksprell har vi også, den har vi brukt ganske mye  

Vi har brukt mye Snakkepakken til de minste og Språkleik til de største, samt Snakkepakken 

sammen med denne. Nå har vi fått Språkkista i gave  

Æ kjenner at med verktøyet Språkkista blir det lettere å nå de som sliter, de som er seine. Det 

er veldig sånne konkrete ting, å lære begreper, mye man kan få inn 

I samlingsstunda har vi brukt mye det som heter Språksprell  

Snakkepakken bruker vi også mye, opp i mot alle gruppene. Den går jo veldig på 

språkstimulering 

Så har vi fått den nye Språkkista  

Vi har jo brukt denne Trampoline, og det fungerer veldig bra, virker som et veldig greit 

utgangspunkt (lærebok for skolestartere). Det er det første verket som æ har sett som går 

direkte på, den er ei aktivitetsbok for femåringen da, den favner alle områder i rammeplan da 

I Snakkepakken så er det lyttelotto med CD. De synes det er kjempespennende. Så det er nå 

sånne pedagogiske materiell vi har som æ kan nevne 

 

Å bli en god samtalepartner 

Så øver vi også på å ha en samtale. At vi kan snakke og ikke minst lytte til de andre. Nå må 

du vente og lytte for nå snakker lille Per igjen  

Det viktigste blir jo på en måte dialogen med ungene, uansett  

Det handler om å lære å lytte, å lære å prate en i gangen. At ikke alle prater samtidig, da er det 

ganske vanskelig 

De skal lære seg å ta hensyn, det jobber vi mye med. At de skal lære seg å lytte på den andre 



 

 

Og på en måte la dem få mulighet til å prate  

Og ikke bli avbrutt, at alle har muligheter til å si det de vil 

De lærer seg å lytte til andre, de lærer seg dette med turtaking  

 

Språkstimulering i hverdagssamtaler 

Vi skal prate og prate og prate 

Snakker med dem i alle mulige sammenhenger og settinger 

Snakk om det vi ser i rundt oss  

Oppfordre ungene til å snakke også, i stedet for å bare peke 

Alle har vært heldige her, de har vært skjermet og fått lov til å bruke språket selv om det ikke 

er det beste språket bestandig. Og det er kjempeviktig, at de får lov til å prøve 

Er bevisst det og vi prøver å få opp på veggene og sånt. Sånn at det er noe å prate om. Sånn at 

det henger noe over bordet 

At det er noen bilder man kan se på, sånn at det er litt lett å ta utgangspunkt i for en samtale 

Barn lærer språket best ved å være språklige aktive selv, så da må vi legge til rette for at de 

skal få lov til å være det 

Snakke om det som er på bordet. Mat og at vi spiser  

Snakke om ting man har gjort og hva som har skjedd ute og hva man har gjort i helga 

Er du ikke interessert i å føre en samtale, så blir det ikke språk av det og det blir i alle fall ikke 

språkstimulering av det 

At de får variert språket, at de får positive erfaringer med å bruke det 

Det trenger ikke å være strukturert i samlingsstund, men dette med å invitere dem med, 

invitere dem inn i samtalen. Det har vi gjort veldig mye, og æ trur det er kjempebra 

Det å sette ord på ting vi gjør av aktiviteter og opplevelser 

 

Skriftspråkstimulering  

Ikke bare lek med språket, du kan også ha tekstskaping for å få inn den skriftlige biten 

Lage ulike bøker. De tegner, og så kan æ skriv litt av det dem har sagt  

Vi skriver på data. Leker med bokstavene for å finne ut hva er dette for noe  

Vi leker med bokstavene, for eksempel i modelleire 

Vi snakker om bokstavens form at det har en loddrett strek og en vannrett strek og kanskje en 

eller to buer 

Merker det, hvis vi jobber med en bokstav, de staver jo ordene 



 

 

På tekstskaping, skriftliggjøre, ikke bare arbeid. Synliggjøre bokstaver og tekst mer i 

barnehagen enn det som blir gjort 

Sett navn på hyllene med leker, lego, bamser, det som er oppe i den hylla 

Bruke navnelapper og skrive det 

Det er mye å hente med skriftspråket også synes æ 

At du som voksen skriver etter at ungene har tegnet. Hjelpe dem å skrive noen ord etter den 

tegningen, på arket 

Eller at du har ei skrivestund, at du har ei økt som du kaller skrivestund  

Man burde snakket enda mer om hva som er bokstaver og hva som er tall i en barnehage. Ikke 

for at du skal ha opplæring i det, men leik med det. Dette er en strek og dette er en bue. Rett 

og slett leik med det 

Og samtidig så var vi også med på å sette navn på ting og bilder på ting. At vi merka mye 

med, faktisk med ordet. At en stol var merket med stol, å ei dør var merket med dør 

De har laget navnet sitt og hvor gamle de er ved å klippe ut bokstaver og tall fra blader og 

aviser. Da får du lete og finne, klippe ut og skape tekst 

For femåringen, det å møte språklige symboler 

De begynner å lese ordbilder, de kjenner igjen bokstaver og vi har litt sånn bokstavjakt og 

greier 

Vi jobber både med bokstaver, tall og gradbøying av adjektiv og preposisjoner 

 

Språkstimulering for barn med forsinket språkutvikling 

Forskjeller mellom forsinket og normal språkutvikling 

Det er mye av det samme som æ har sagt til nå (for barn med forsinket utvikling) 

(Barn med forsinket språkutvikling) På akkurat samme måten. Men æ går dypere inn i det, og 

mer. Det blir tettere og mer intensivt 

Vi drar det jo inn i barnehagen da. Men vi går mer i dybden på det. Vi gir oss ikke med at vi 

ikke får et svar. Vi skal ha svaret vi. Vi vil få det frem 

Rammene i rundt (barn med forsinket språklig utvikling), litt hvordan man organiserer 

gruppene, gjerne litt mindre 

Når de er språklig forsinket så ha små grupper. Æ tenker under måltid, i samlingsstund 

 

Voksenrollen og holdninger hos den voksne  



 

 

Du må være en fokusert voksen som ser utfordringer og vanskene hans i ett og alt. Må ha 

støtte i ett og alt, gjennom det hele 

Det som kanskje er viktig da, men de som har forsinket språkutvikling da er, altså de vil jo da 

bli mer, det er barn som vi er mer observante på, unger som vi diskuterer mer enn de andre 

Du har et større fokus på dem fra de voksne også 

At man er oppmerksom på den som er dårlig til å prate 

Personalet er bevisst de som har en vanske. Man er så opplyst. Også assistentene er veldig 

dyktige på å fange opp og merke ting 

 

Ekstra hjelp i leken 

Men da trekker æ meg litt unna. Æ kan godt være med og innlede eller begynne en leik, men 

så trekker æ meg litt unna 

Æ må også innimellom hjelp dem videre. Når ungene for eksempel er veldig dårlige språklige 

Unger som har vanskelig med å holde på med rollelek, dem er også ganske språkfattig da 

Mangler litt ord, mye lyder og. Men de kan leke. De utfører jo ting for det 

Alt dette ligger i en pose de må trekke opp fra. Og så benevner vi det som er der. Og da blir 

det lettere for dem å leke med det etterpå. Og så snakker vi om hva de ulike tingene brukes til   

Æ tenker det er… og så må du hjelpe dem videre hvis det stopper opp 

Da hjelper æ dem i gang med den togbanen da og så trekker æ meg unna, og så setter æ meg 

på det andre rommet. Og så later æ som at æ e veldig opptatt med nå papir eller ei bok. Men æ 

sitter der egentlig bare og observerer leken, ser hvordan det går. Så da må æ ofte inn, for at 

han lager masse lyder eller at han ikke klarer å holde på den leken. Han faller ut. Så da er æ 

inne og hjelper han 

 


