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I avhandlingen undersøkes det hva som kjennetegner 
språkarbeid med de yngste barna i barnehagen, og hvilken 
betydning kvaliteten på språkmiljøet har for barns 
språkutvikling

Språkarbeid defineres som praksiser knyttet til planlegging, 
gjennomføring og vurdering av arbeid med å støtte barns 
språkutvikling i barnehagealder

Avhandlingens formål



Barnehagelærerne som deltar i studien beskriver en helthetlig 
og barnesentrert tilgang til å støtte barns språkutvikling 
(Hansen & Alvestad, 2018)

Barnehagelærerne vektlegger å arbeide med språklæring i 
både voksen og barne-initierte hverdagsaktiviteter for å skape 
rom for meningsfulle læringssituasjoner

Barnehagelærernes beskrivelser av eget 
språkarbeid



Språkarbeidet er kjennetegnet ved at personalet i stor grad 
legger til ord, i noen grad utvider barns ytringer, og i mindre 
grad gir forklaringer av ord/ begreper og støtter en felles 
problemløsning (Hansen, 2018)

I fri lek og måltid utvides og bygges det videre på barns 
ytringer i stor grad, mens det i samlingsstund gis forklaringer 
på ord/ begreper

Personalets språkarbeid observert i 
hverdagsaktiviteter



Signifikant sammenheng mellom kvaliteten i språkmiljøet barn 
erfarer før de er tre og utvikling av vokabular fra 3 til 5 år 
(Hansen & Broekhuizen, in review)

Et språklæringsmiljø for de yngste kjennetegnet ved 
responsive voksne, et rikt og variert språk, og utvidende 
samtaler bidrar positivt til barns språkutvikling i 
barnehagealder

Kvalitet i barnehagens språkmiljø og barns 
språkutvikling



Kvaliteten i språkmiljøet barn erfarer før de er tre bidrar 
positivt til barns språkutvikling i barnehagealder

Barn trenger kunnskapsrike, aktive og engasjerte voksne som 
er klar over sin egen betydning i å bidra til barnas utvikling og 
læring, og som går inn i hverdagsaktivitetene og jobber aktivt 
med språket

Konklusjon og mulige implikasjoner
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