BRUK AV ALLE MED I MASTEROPPGAVER
Inger Kristine Løge
Fra observasjonsmateriellet ALLE MED ble utgitt i 2006 har dette observasjonsmateriellet
blitt brukt i flere masteroppgaver ved Universitetet i Stavanger. Det vil i det følgende bli
presentert noen funn fra disse oppgavene. I noen av oppgavene er studien rettet mot erfaringer
med bruk av observasjonsmateriellet ALLE MED, og i andre oppgaver er
observasjonsmateriellet blitt benyttet for å studere sammenheng mellom språk og sosial
mestring hos barnehagebarn. I de fleste studiene av sammenhenger er datamateriellet hentet
fra Stavangerprosjektet.
Studier som omfatter bruk av observasjonsmateriellet ALLE MED
Det foreligger to oppgaver som vurderer bruk av ALLE MED. I den ene oppgaven har Hege
Byberg Klingsheim (2009) studert «ALLE MED i fellesskapet: en studie over effekten bruken
av observasjonsverktøyet ALLE MED har på den pedagogiske virksomheten i barnehagene».
Formålet med studien var å studere om observasjonsmateriellet ALLE MED har en effekt på
den pedagogiske virksomheten i barnehager som bruker dette verktøyet. Studien er en
kvalitativ case studie av to grupper barnehager. Dataene ble samlet inn ved bruk av
samtaleintervju med pedagogiske ledere i tre barnehager som brukte observasjonsmateriellet
ALLE MED og tre barnehager som ikke brukte dette materiellet. Spørsmålene til
informantene tok utgangspunkt i tre kategorier: Hva tar planleggingsarbeidet utgangspunkt i?
Hvordan utføres pedagogisk virksomhet? Hvilket syn har personalet på læring?
Resultatene fra studien viser at gruppen som brukte ALLE MED hadde oppnådd å utvikle et
felles forståelses grunnlag ut fra den teorien som materiellet har grunnlag i. Materiellet ble
brukt som et vurderingsskjema for internt arbeid, samtidig som det har hatt en effekt på
struktur og bevissthet i planleggingsarbeid og utførelse av pedagogisk virksomhet. Et
interessant funn var at barnehagene som brukte dette observasjonsmateriellet, viste en større
faglig bevissthet i forhold til barnas utviklingskompetanse enn barnehagene som ikke brukte
det. De pedagogiske lederne som brukte observasjonsmateriellet ALLE MED var også mer
presise i forhold til det å kunne sette ord på hvordan en planlegger og utfører pedagogisk
virksomhet innenfor barns sosiale kompetanseutvikling. Barnehagene som brukte ALLE
MED viste også større grad av bevissthet rundt sammenheng mellom språklig og sosial
kompetanse.
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I oppgaven til Kirsten Lindeland (2009) «ALLE MED i systemet» er problemstillingen å
undersøke: «Hvilke muligheter og virkemidler har førskolelæreren for å fange opp barns
språklige og sosiale kompetanse?» Det blir her lagt vekt på muligheter innenfor fire
kategorier: Observasjonsmateriell som brukes i barnehagen. Organisering, Samarbeid og
Faglig kompetanse. Studien er en kvalitativ studie hvor pedagogisk leder i åtte barnehager ble
intervjuet. Fire av de pedagogiske lederne brukte observasjonsmateriellet ALLE MED på alle
barna i barnehagen og de fire andre gjorde det ikke. God kvalitet på observasjonsarbeid i
barnehagen er avhengig både av personene som gjennomfører observasjonene og systemet
som danner rammene rundt observasjonsarbeidet.
Resultatene fra studien viser at måten et observasjonsmateriell blir innført på har en
sammenheng med målsettingene i barnehagen. Målsettingene til informantene som brukte
observasjonsmateriellet ALLE MED, samsvarte best med teorien om hva hensikten bør være
med å bruke observasjon i barnehagen (Askland 2006). Alle informantene var enige om at det
var viktig med samarbeid innad i personalet i forhold til organisering og gjennomføringen av
observasjonene, men nytteverdien av observasjonene som ble gjennomført, ble vurdert
forskjellig i de to gruppene. Resultatene viser at ALLE MED er det observasjonsmateriellet
som har størst betydning for tilrettelegging av det pedagogiske opplegget i barnegruppen,
samtidig som det er en god hjelp i å se hva det enkelte barnet mestrer. For alle informantene
har observasjonsarbeid i barnehagen en viktig sammenheng med foreldresamarbeid.
Observasjon og utfylling av skjema legges i forkant av foreldresamtalene høst og vår.
Funnene viste at flere av informantene ikke hadde fått opplæring i bruk av det
observasjonsmateriellet de brukte, og i seks av de åtte barnehagene hadde de ikke systematisk
veiledning eller internopplæring.
For å kunne gjennomføre gode observasjoner var det tre ting som gikk igjen hos
informantene:
-

En må ha et observasjonsmateriell som en kan bruke,
Det må være tid nok til observasjonsarbeidet
En må ha den nødvendige kunnskapen og kompetansen som trengs for å gjennomføre
observasjonene og for å kunne bruke informasjonen fra observasjonene.

Her er hver del viktig både i seg selv og for helheten. Innføring, målsetting, organisering,
samarbeid og faglig kompetanse påvirker hverandre i observasjonsarbeidet og har betydning
forhvilke muligheter barnehagelærer har for å fange opp barns språklige og sosiale
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kompetanse. Mye av forutsetningen for å drive et godt observasjonsarbeid er kunnskap og
kompetanse.

Observasjonsmateriellet ALLE Med brukt i studier av sammenheng mellom språk og
atferd hos små barn
Det foreligger flere studier på sammenhengen mellom språkmestring og atferd hos små barn
der observasjonsmateriellet ALLE MED er blitt brukt til å samle inn data om barnets sosiale
kompetanse. En av disse studiene bygger på info fra barn som har språkvansker og en bygger
på informasjon fra barn som har sosio- emosjonelle vansker. De øvrige bygger på analyser av
data fra Stavanger prosjektet ”Det lærende barnet”, et tverrfaglig samarbeid mellom
Universitet i Stavanger og Stavanger kommune (http://lesesenteret.uis.no/), oppstart i 2007 og
skoledelen avsluttes i 2018. Førskoledelen av dette prosjektet er rettet mot å få fram en økt
kunnskap om utvikling av språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse. Data har blitt
samlet inn for tre årskull barn (født i 2005, 2006 og 2007) som har gått i barnehage da barna
var 2 ½ år og 4 ½ år. Til sammen er omkring 1300 barn med i denne studien.
Observasjonsmateriell som er blitt benyttet for barnehagebarn er: Språk - TRAS (Espenakk
m.fl., 2003); Matematikk – MIO ( Davidsen, Løge, Lunde, Reikerås &Dalvang (2008);
Motorikk – Early Years Movement Skills ( Chambers & Sugden, 2006); Sosial kompetanse ALLE MED – Løge m. fl, 2006). Barnehagelærerne i de deltakende barnehagene var
ansvarlige for observasjon og utfylling av skjemaene og de fikk kontinuerlig opplæring
gjennom kursing. Innsamlingen av data for barn alder 2 ½ år og for barn alder 4 ½ år er
avsluttet. I dette datamateriellet er det nå mulig å studere mestring for hvert enkelt område og
for å studere sammenhenger mellom områder. For eksempel: Hvordan er sammenhengen
mellom språk og sosial kompetanse hos gruppen barn når de er 2 ½ år og 4 ½ år? Hva betyr
et barns uttale kompetanse for sosial mestring og lek når de er 2 ½ år og 4 ½ år? Hva kan
begynnende språklig metakompetanse bety for et barns sosiale fungering? Datainnsamlingen
for skoledelen i prosjektet er påbegynt og en kan nå begynne å studere mestring i skolen og
sammenheng mellom mestring i førskolealder og skolealder for de barna som er med i
prosjektet.

Observasjon og kartlegging av barn som har språkvansker
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Ingrid Tjøstheim Eek (2009) har gjennomført en studie hvor temaet er lekemestring hos barn
med språkvansker. Tittel på oppgaven er «Tan jeg væe me å lete?», og formålet med studien
var å se nærmere på hvordan førskolebarn som har språkvansker mestrer lek, og hvilke
konsekvenser dårlig lekemestring kan føre til hos disse barna. Studien omfatter fem barn
(alder 4.4 – 5.10 år) som alle var blitt meldt til PPT for språkvansker. Data ble innhentet ved å
observere barnas lek og ved bruk av observasjonsmateriellene TRAS ( Espenakk m. fl. 2003)
og ALLE MED (Løge m. fl. 2006).
Resultater fra observasjon med TRAS viste at ingen av disse barna hadde språkmestring ut
over sitt eget alderstrinn og det var store variasjoner i mestringen. Det dannet seg tre grupper:
Gruppe 1: Sammensatte språkvansker. Vansker for flere av delområdene i TRAS (2 barn).
Gruppe 2: Mindre språkvansker, med delvis mestring for mange av delområdene (2 barn).
Gruppe 3: Mindre uttalevansker (1 barn).
Resultat fra ALLE MED observasjonene viste den samme grupperingen.
Observasjonsresultatene for disse fem barna viste at det var barna med de største
språkvanskene som også hadde de største sosiale og emosjonelle vanskene. Det var disse
barna som valgte å leke med yngre barn, som strevde mest med å komme inn i pågående lek
og som oftest ble avviste av de andre barna i lekegruppene. Det var og en tendens til at barna
som hadde de største språkvanskene også lett kom i konflikt med andre barn ved å ta ifra dem
leker, dytte og slå. Denne atferden kan ha sammenheng med at de ikke har strategier som
hjelper dem til å bli enige med andre om felles lekeregler og at de i mindre grad greier å sette
seg inn i andres situasjon. Å be om hjelp fra voksne eller å gå sin vei ble benyttet som
konfliktløsings strategier. En konsekvens av mangelfull deltakelse kan hindre utvikling av
vennskap og læring (Fujiki & Brinton, 1994).

Observasjon og kartlegging av barn som har sosio-emosjonelle vansker
Tina Walstad (2007) har studert «Er det en samanheng mellom sosiale- og emosjonelle
vansker og språkvansker hos barn i førskolealder?
Formålet med hennes studie var å undersøke om barn som i førskolealder har blitt henvist av
barnehagen til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) for sosiale- og emosjonelle vansker
også kan ha språkvansker, da både teori og praksis peker på at det er en slik sammenheng.
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Studien omfatter fem barn i alder 3-5 år. Data ble innhentet ved å kartlegge barna med
Reynell språktest (Hagtvet & Lillestølen, 1985) samt å få oversendt fra barnehagene utfylte
TRAS (Espenakk m. fl , 2003) og ALLE MED skjema (Løge m. fl., 2006). I oppgaven blir det
presentert funn for hvert enkelt barn samt en samlet vurdering for alle barna. Her blir det
presentert noen funn fra samlet vurdering.
Resultat fra Reynell språktest viste at ingen av barna som var blitt meldt til PPT for sosiale og
emosjonelle vansker hadde en aldersadekvat språkmestring. De hadde vansker både med
språkforståelse og talespråk, så som problem med abstrakte begrep, posisjoner, antall,
adjektiver, nektende setninger og setninger med flere ledd. De hadde også vansker med å
uttrykke seg i setninger og de svarte med få ord. Resultatene på Reynell språktest tydet på at
det kunne foreligge en språkvanske som ikke var blitt registrert. Funnene viste at det var
sammenheng mellom resultatene på Reynell språktest og TRAS. TRAS observasjonene viste
at disse barna ikke hadde mestring i forhold til sitt alderstrinn, og vanskene var mest tydelige i
forhold til språkforståelse og å kunne skille mellom språkets innholds- og formside (språklig
bevissthet).
Observasjon ved bruk av ALLE MED bekreftet barnas sosiale vansker. De hadde vansker
med selvkontroll, turtaking, deltakelse i lek (spesielt rollelek) og deltakelse i samlingsstund.
Resultatene viste at barna som var blitt henviste til PPT på grunn av sosiale og emosjonelle
vansker hadde større eller mindre grad av språkvansker på enkelte eller flere av områdene. En
sosial konsekvens av språkvanskene kan være at barna kan bli oversett og avvist av
jevnaldringer, og dette kan igjen føre til at barnet får færre muligheter til å lære aldersadekvat
adferd. Atferdsproblemer kan bli en konsekvens av språkvansker og det kan føre til en ond
sirkel hvor atferdsproblemer og språkvansker forsterker hverandre.
Resultat fra denne undersøkelsen viser at det er viktig å bruke både TRAS og ALLE MED i
observasjon av barn i barnehagen. Walstad (2007) understreker at disse skjemaene utfyller
hverandre på en fin måte. Ved bruk av TRAS vil man avdekke språkvansker som ikke ALLE
MED fanger opp og ved bruk av ALLE MED vil en få et mer fullstendig bilde av et barns
sosiale og emosjonelle utvikling enn det TRAS greier å gi. I tillegg blir det understreket at det
er viktig å henvise til PPT dersom en finner åpne felt i TRAS og ALLE MED, da det er viktig
å sette inn tiltak tidlig dersom det viser seg at et barn har språkvansker. Funnene viste at
førskolebarna som ble meldt til PPT på grunn av sosiale og emosjonelle vansker hadde
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omfattende språkvansker. Funnene kan tyde på at kartlegging av språkmestring bør inngå som
en rutine for alle barn der en er urolig for barnets sosiale mestring (Love & Thompson, 1988).

Masteroppgaver ved bruk av data fra Stavangerprosjektet
Her blir det presentert funn fra fire masteroppgaver som har studert sammenhengen mellom
språk og atferd hos små barn. I disse masteroppgavene har det blitt tatt utgangspunkt i
datamaterialet fra Stavangerprosjektet ”Det lærende barnet” (http://lesesenteret.uis.no/), og
det er data fra observasjonsmateriellene TRAS (Espenakk m. fl , 2003) og ALLE MED (Løge
m.fl., 2006) som har blitt benyttet. I tre av oppgavene blir det brukt datamateriale fra første
innsamling da barna var 2. 9 år og i en oppgave er det benyttet datamateriale fra andre
innsamling da barna var 4.9 år.

Masteroppgaven til Elisabeth Stangeland (2009)”Mellom linjene. Om sammenhengen mellom
språk og sosial fungering hos små barn”, er en studie av sammenhengen mellom språk og
atferd hos små barn. Problemstillingen hennes er:	
  Hvilke spesifikke styrker kan identifiseres
hos språksterke 2,9 åringer? Alder på barna var mellom 2.6 år og 2.9 år da dataene ble samlet
inn, og antall barn som inngikk i studien var 288. Delområdene som ble benyttet i TRAS var
Språklig bevissthet og Språk (kombinasjon av delområdene Språkforståelse og
Ordproduksjon) og delområdene som ble benyttet i ALLE MED var Sosio-/emosjonell
utvikling og Lekeutvikling.
Resultatene viste at det var stor spredning i språkmestring hos barna i denne aldersgruppen.
De fleste barna (80 %) hadde full mestring for observasjonsspørsmålene i TRAS for
aldersområdet 2-3 år, innerste sirkel. Over halvparten av utvalget (59 %) hadde mestring for
midterste sirkel, aldersgruppe 3-4 år. De mestret en begynnende frigjørelse fra konteksten, det
vil si de kunne ta et utenfor perspektiv, og de hadde en begynnende mestring av kompleks
semantisk og syntaktisk forståelse, så som forståelse og bruk av nektende setninger og bruk av
preposisjoner. Noen ganske få barn (4.5 %) hadde også en begynnende mestring av ytterste
sirkel, aldersgruppe 4-5 år, og de mestret bøyningsformer for substantiv og verb, og
klassifisering av over og under begrep. De aller fleste barna i utvalget hadde interesse for
aktiviteter som stimulerer språklig bevissthet, og over halvparten hadde en begynnende
oppmerksomhet mot språkets formside. Resultatene viste at det var stor spredning i mestring
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av språklig bevissthet, fra å vise interesse for språkets formside til begynnende språklig
desentrering.
Resultatene for sosial fungering viste og stor spredning fra liten mestring til en mer kompleks
kompetanse av sosial mestring. Det var og stor variasjon i mestring av lekekompetanse. De
aller fleste hadde mestring for lekekompetanse som er viktig for barn i 2-3 års alder. Det var
også noen barn som mestret det å kunne spørre om å få være med andre i leken og noen
mestret deltakelse i rollelek og mer avansert regel-lek.
Ved analyse av sammenhenger viste resultatene at det var en sterk sammenheng mellom
språklig mestring og språklig bevissthet og mellom sosial fungering og lekeferdighet. Ved
analyse av sammenheng mellom språklig mestring og sosial fungering var det en moderat
positiv korrelasjon mellom variablene Språklig mestring og Sosial mestring. En forklaring på
moderat korrelasjon for dette alderstrinnet, kan ha sammenheng med antall barn i utvalget og
at språkmestring ikke er det primære verktøyet for samspill når barna er små (Goswami, 2008,
Vedeler, 1987), men etter hvert som barna blir eldre blir det stilt større krav til en mer
kompleks språkmestring i det sosiale samspillet og i interaksjonen med andre (Baker &
Cantwell, 1982; Rescorla, Ross & McClure, 2007; Tomasello, 1992). I analyse av
sammenheng mellom språklig bevissthet og lekeferdighet var det også en moderat positiv
korrelasjon. Dette funnet kan tyde på at barn som har så god språklig mestring at de tar til å
rette oppmerksomheten mot språkets formside også er i stand til å gå mer inn i komplekse
lekeaktiviteter som late- som lek og rolle- lek. Funnet styrker også en antakelse om at
begynnende språklig metakompetanse har en sammenheng med små barns sosiale fungering
og lek (Tomasello, 1992), og at små barns begynnende utvikling av språklig bevissthet kan
være en innfallsport til å få kunnskap om sammenhengen mellom språk og atferd hos små
barn. Det synes å være grunn til å anta at dersom et barn viser få tegn til sosial mestring
(observasjoner med ALLE MED) og heller ikke viser tegn til begynnende mestring av
språklig bevissthet (observasjoner med TRAS) når det er omkring 3 års alderen, kan det være
grunn til å følge ekstra godt med i barnets videre utvikling.
	
  

I studien til Ane Camilla Hebnes (2010) ble «Samanheng mellom språkleg og sosial
meistring, undersøkt, og hennes problemstilling var: «Har språkleg meistring noko å seie for
den sosiale kompetansen hos små barn?» Tidlige undersøkelser har vist at språklig
kompetanse har betydning for barnets sosiale deltakelse (Fujiki & Brinton, 1994; Gertner,
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Rice & Hadley,1994, Säljø, 2001). Alder på barna i denne studien var også mellom 2.6 år og
2.9 år da dataene ble samlet inn, og antall barn som inngikk i studien var nå 654 barn.
Delområdene som ble benyttet i TRAS for å belyse språklig mestring i denne studien var:
Uttale, Ordproduksjon og Språkforståelse og delområdene som ble benyttet i ALLE MED for
å belyse sosial mestring var: Lek og Trivsel.
Resultatene fra analysene viste at det også i dette utvalget var stor spredning både i forhold til
språklig og sosial mestring. Videre analyser viste at det ved bruk av de valgte områdene i
TRAS og ALLE MED, var en stor grad av sammenheng mellom språklig og sosial
kompetanse. Analysene viste også at det var en nær sammenheng mellom barns
uttalekompetanse ved 2.9 års alder og deres grad av trivsel og lekekompetanse i barnehagen.
Dette er et unikt funn da Cantwell og Baker (1978) i en studie av barn i fem års alderen fant at
det var språkforståelse som hadde mest betydning i forhold til språk og atferd, og at
uttalekompetanse var den språkmestringen som hadde minst betydning. Funnene til Hebnes
(2010) kan tyde på at uttale kompetanse kan ha stor betydning for det sosiale samspillet når
det gjelder små barn, noe som også har blitt dokumentert i studien av Hauner, Shriberg,
Kwiatkowski og Allen (2005).
I studien til Ellen Hagland Hansen (2014) «Språksterke barn i barnehagen. Sammenhengen
mellom språk- og sosial fungering hos små språksterke barn» ble det undersøkt om
språksterke 2.9 åringer også har høy sosial fungering. Områdene som ble valgt fra TRAS for å
belyse språklig mestring var områdene Språkforståelse, Språklig bevissthet og
Setningsproduksjon, og områdene som ble valgt fra ALLE MED for å belyse sosial mestring
var Lek og Trivsel.
Analysene omfattet 1054 barnehagebarn, alder 2.9 år. Gruppen som ble valgt til å omfatte
språksterke barn var de barna som hadde full mestring innen de tre valgte områdene i TRAS
for innerste sirkel (aldersgruppen 2- 3 år) og for midterste sirkel (3-4 år). Denne gruppen
omfattet 39 barn.
Resultat fra analysene viste at gruppen språksterke barn hadde gjennomsnittlig høyere sosial
mestring enn de andre barna (kontrollgruppen), men innad i den språksterke gruppen (39
barn) var det store variasjoner av sosial mestring. Resultatet viste en tredeling. Over
halvparten av barna hadde samme grad av sosial mestring som språklig mestring (gruppe 1).
Gruppe 2 hadde en noe lavere sosial mestring enn språkmestring og gruppe 3 hadde en
betydelig lavere sosial mestring enn språkmestring. For den tredje gruppen kan det være
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grunn til å undre seg på om noen av disse barna kan ha pragmatiske vansker, det vil si at de
kan ha vansker med adekvat bruk av språk i samspill med jevnaldringer og voksne. Funnene i
masteroppgaven samsvarer med andre studier om at det synes å være stor grad av
sammenheng mellom språkmestring og sosial mestring hos små barn (Longoria m.fl. 2009;
Rescorla m. fl. 2007), og de tyder også på at det kan være store variasjoner i sosial mestring
hos språksterke barn.
I oppsummeringen blir det påpekt at pedagogene i barnehagen som oftest ikke er klar over at
de har språksterke barn i sin barnegruppe, og at det er mulig, ved bruk av TRAS, å bli
oppmerksomme på de språksterke barna allerede når de er 2 ½ - 3 år. Det blir også
understreket at det er viktig at personalet i barnehagen har god kunnskap om språkutvikling
og at en er oppmerksom på at det er en nær sammenhengen mellom språklig og sosial
mestring hos de små barna.
	
  

I studien til Benedikte Mannsverk Brenden (2011) tar hun utgangspunkt i data fra den andre
innsamlingsperioden i førskolealder, da barna var 4.9 år. Observasjonsperioden var mellom
4.6 – 4.9 år, og analysene omfatter 239 barn. Tittel på hennes oppgave er: Språk og åtferd.
Om samanhengen mellom språk og sosial fungering hjå 4,9 åringane.
Målet for hennes studie var å undersøke om grad av språklig mestring har noe å si for barn sin
sosiale fungering ved 4.9 års alderen. Delområdene som ble benyttet i TRAS for å belyse
språklig mestring var: Kommunikasjon og Språkforståelse (ytterste sirkel alder 4-5 år) og
delområdene som ble benyttet i ALLE MED for å belyse sosial mestring var: Sosioemosjonell, Lek og Trivsel. (Data fra de to ytterste sirklene, alder 4-5 år og 5-6 år).
Funnene fra hennes studie viste at de fleste barna hadde full eller nesten full språklig mestring
for aldersområdet 4-5 år (ytterste sirkel), men det var en noe høyere grad av mestring for
språkforståelse enn for kommunikasjon. Resultatene viste at det bare var omkring halvparten
av barna i utvalget som hadde mestring for å kunne fortelle gåter og vitser. Dette resultatet
kan tyde på at å kunne fortelle gåter eller vitser krever at barna kan ta et språklig utenfor
perspektiv og at dette er en ferdighet som svært mange av barna ikke mestret på dette
alderstrinnet (Gombert, 1992; von Tetchner, 2001). De fleste barna hadde også full sosial
mestring for sitt alderstrinn (4-5 år) og omkring halvparten hadde mestring utover sitt
alderstrinn (ytterste sirkel 5-6 år). Funn fra analyser av sammenhenger viste at det var en høy
grad av sammenheng mellom samlet språkmestring (kommunikasjon og språkforståelse) og
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sosial fungering (sosio-emosjonell, lek og trivsel. Lek var den variabelen som hadde høyest
korrelasjon med språkmestring, og det samsvarer med forskning som viser at barn som har
språkvansker kan bli ekskludert av andre barn eller de velger selv å trekke seg unna
lekeaktiviteter (Stanton-Chapman m. fl., 2007). I variansanalysene ble det undersøkt om det
hadde noen betydning om barna hadde lav, middels eller god språklig mestring. Resultatene
viste at det var signifikante forskjeller mellom gruppene.
Funnene i denne masteroppgaven dokumenterer også at det er en nær sammenheng mellom
språklig mestring og sosial fungering for denne aldersgruppen førskolebarn, og at det kan
være en risiko for at barn som har lav språklig mestring vil kunne få vansker i lek og sosial
interaksjon med andre barn.
	
  

Oppsummering av funnene i masteroppgavene
Funn fra studiene som omfatter bruk av ALLE MED viste at det var en større faglig bevissthet
i forhold til barns utviklingskompetanse i de barnehagene som brukte ALLE MED enn de
barnehagen som ikke brukte dette materiellet. Bruk av ALLE MED hadde stor betydning ved
tilrettelegging av pedagogiske opplegg i barnegruppene og det var til stor hjelp i å se hva det
enkelte barn mestret. Funnene viste også at det var viktig med opplæring og systematisk
veiledning i bruk av materiellet.
Resultater fra studiene som har undersøkt sammenhengen mellom språklig og sosial mestring
viste at førskolebarn som har språkvansker strever med å komme inn i pågående lek og at de
som oftest blir avviste av andre barn i lekegrupper. Observasjonene viste at barna som hadde
språkvansker brukte få og enkle strategier når de prøvde å komme inn i pågående
lekeaktiviteter, og de hadde store vansker med å ta andres perspektiv. Det var òg en tendens
til at de barna som hadde de mest omfattende språkvanskene lett kom i konflikt med andre
barn. Disse funnene samsvarer med resultater fra forsking som viser at det er en stor risiko
for at barn med språkvansker også utvikler atferdsvansker (Baker og Cantwell, 1987; Botting
og Conti-Ramsden, 2000).
Observasjon og kartlegging av språkmestring hos barn som har sosio-emosjonelle vansker har
vist at disse barna også kan ha et underliggende språkproblem, ofte omtalt som et skjult
språkproblem, da mange av disse barna ikke har et uttaleproblem (Løge, 2013). Språkvansker
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hos disse barna blir som oftest ikke registrert før ved kartlegging av språkmestring (Benner,
Nelson & Epstein, 2002; Poulou, 2015). Det er derfor av den største betydning for de barna
det gjelder at både språkmestring og sosial mestring blir observert av et faglig kompetent
personale i barnehagen.
I studiene fra normalpopulasjonen (Stavanger prosjektet) viser studiene av 2 ½ åringene at det
var en klar tendens til sammenheng mellom språklig mestring og sosial fungering når barna
enda ikke hadde blitt 3 år. Men funnene hos Hansen (2014) tyder på at noen få språksterke
små barn ikke har like god sosial mestring som språkmestring (Shechtman og Silektor, 2012).
Resultatene viste også at små barns uttalekompetanse kan ha større betydning for sosial
deltakelse enn det som tidligere er antatt (Hauner m. fl, 2005; Hebnes, 2010).
Funn fra studien da barna var 4 ½ år bekrefter tendensen til sammenheng mellom språklig og
sosial mestring. Resultatene tyder på at tendensen til sammenhenger vedvarer også når barna
blir eldre, og når det blir stilt større krav til mer kompleks språkmestring i det sosiale
samspillet (Baker og Cantwell, 1982; Tomasello, 1992).
Funnene i studiene samsvarer med forskning som viser at det er en nær sammenheng mellom
et barns språklige og sosiale kompetanse (Hartas, 2011; Longoria m. fl. 2009), og at barn som
utvikler språkvansker også har en risiko for å utvikle atferdsvansker (Bretherton m. fl. 2014;
Clegg m. fl. 2005; Conti-Ramsden og Botting, 2004; Paul, Spangle-Looney og Dahm, 1991).
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