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Virksomhetsleder på Grimsby barnehage, Tove Skubberud Wang, vil orientere om 

barnehagen på møtet. 

 

 

 

  

Benedikte E. L. Skaug 

leder 

 

 Bjørg Olsson 

virksomhetleder 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtet i Oppvekst- og omsorgsutvalget 16.02.16 godkjennes.
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan for flerspråklig arbeid i barnehagene i Marker tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn: 

Vi har over en lengre periode sett behovet for å få til en felles plan for det flerspråklige 

arbeidet i barnehagene i Marker kommune. Denne planen er resultatet av et arbeid som har 

pågått periodevis over det siste året. En arbeidsgruppe bestående av deltakere fra de 4 

barnehagen i Marker, har utarbeidet planen. 

 

 

Vurdering: 

Det flerspråklige arbeidet i barnehagene er rettet inn mot flere grupper av barn. De 

minoritetsspråklige barna er en del av gruppen flerspråklige barn. De minoritetsspråklige barn 

er en sammensatt gruppe, hvor begge foreldre er fremmedspråklige og både barn og voksne 

har ofte begrensede norskferdigheter. Disse barna har ofte utfordringer med sosialt samspill.  

På sikt kan disse barna utvikle vansker med lesing, skriving og læring i skolen. 

 

Planen er også beregnet for barn med språkvansker/ forsinket språkutvikling. Denne gruppen 

av barn er også sammensatt og har ofte de samme utfordringer som minoritetsspråklige barn. 

 

En annen gruppe er gutter. Generelt tilegner gutter seg språk noe senere enn det jenter gjør. 

Jentene er tidligere ute med både å forstå og bruke språket. Derfor vil gutter ha glede av de 

tiltak, som planen beskriver, i utviklingen av språket sitt. 

 

Alle barn i barnehagen vil ha stor glede og språklig utvikling ved at lesing og samtaler rundt 

bøker blir dagligdags aktivitet i barnehagene i Marker. 

 

Modellen for språkopplæringen vektlegger foreldresamarbeidet. For lykkes med 

språkstimuleringen i barnehagen er god informasjon og aktiv deltakelse fra foreldrene av stor 

betydning. Planen setter opp tydelige mål for samarbeidet og beskriver konkrete tiltak for å 

styrke foreldresamarbeidet. 

 

Felles kompetanse for de ansatte i barnehagen er svært viktig for å lykkes med å tilrettelegge 

for styrket språkutvikling hos barna. Derfor satser barnehagene i Marker kommune på 

kompetanseheving for alle i personalet. Det vil vi gjøre ved å delta i nasjonalt strategi for 

språk, lesing og skriving 2016-2019 – Språkløyper. 

 

Språkløyper for barnehagen består av foreløpig av en kompetansehevingspakke som 

presenterer leseaktiviteter for alle barnehagebarn. Noen av barna vil ha særlig språklig utbytte 

av lese aktivitetene, og alle vil ha glede av det. 



  Sak 7/16 
 

 Side 6 av 10   

 

 

Hele personalet deltar gjennom erfaringsutveksling og utprøving av nye arbeidsformer. 

Opplegget gjennomføres på personalmøter og deler av planleggingsdager. På sidene til 

Lesesentret ligger Språkløypene med alt nødvendig fagstoff og opplegg for arbeid med språk 

og språkutvikling i barnehagen. Fremover kommer det flere kompetansepakker for 

barnehagen. 

 

 

Konklusjon: 
Planen for flerspråklig arbeid i barnehagene i Marker tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Plan for flerspråklig arbeid i barnehagene i Marker. 

Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving ( 2016.2019).  

 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  G10 

Saksbehandler: Bjørg Olsson 

Dato:  05.04.2016 

Saksmappe:  12/596 

 

 

 

Partnerskapet Østfoldhelsa - Avtale mellom Østfold 

fylkeskommune og Østfoldkommunene 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 12.04.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Partnerskapsavtale om Østfoldhelsa 2016-2019 mellom Østfold fylkeskommune og Marker 

kommune godkjennes som samarbeidsavtale for folkehelsearbeidet. 

 

 

Sammendrag: 

Partnerskapsavtalen 2013- 2015 mellom Østfoldhelsa og kommunen skal reforhandles og 

videreutvikles for perioden 2016-22019. Partnerskapsavtalen bygger på handlingsprogrammet 

i Regional folkehelseplan. 

 

 

Bakgrunn: 

Folkehelseloven av 1.1.12 gir kommuner og fylkeskommuner ansvar for helsefremmende og 

forebyggende arbeid. Folkehelsearbeidet i Østfold er organisert i partnerskapet Østfoldhelsa. 

Partnerskapsavtalen er en frivillig og likeverdig avtale mellom to parter om samarbeid og 

koordinert innsats for å nå felles folkehelsemål. 

 

 

Vurdering: 

Gjennom partnerskap og nettverksbygging mellom partene kan vi få et kunnskaps- og 

erfaringsbasert folkehelsearbeid. Folkehelsearbeidet skal svekke risiko for dårlig helse og 

styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Dette krever kunnskap og oversikt over de lokale 

folkehelseutfordringene, og kunne treffe tiltak på bakgrunn av dette. 

Østfold fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte til lokalt folkehelsearbeid gjennom 

Regionale folkehelsemidler, som Marker kommune nå søker midler fra. 

Ny partnerskapsavtale gjøres gjeldende fra juli 2016. 

 

 

Konklusjon: 
Partnerskapsavtalen om Østfoldhelsa 2016-2019 mellom Østfold fylkeskommune og Marker 

kommune godkjennes som samarbeidsavtale for folkehelsearbeidet. 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til partnerskapsavtale
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Folkehelseprofil for Marker kommune 2016 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn: 

Den årlige folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet viser noen trekk ved Marker kommunes 

folkehelse. Folkehelsebarometeret sammenligner noen nøkkeltall i kommunen og fylket med 

landet for øvrig. På de fleste områdene er ikke kommunen vesentlig forskjellig fra 

landsnivået.  

 

Der hvor det vises grønn verdi, ligger kommunen bedre an enn landsnivået. Det kan allikevel 

indikere en folkehelseutfordring, da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket 

nivå. Rød verdi betyr at kommunen ligger mye dårligere enn landet for øvrig. 

 

 

Vurdering: 

Grønn verdi vises på valgdeltagelse og god drikkevannsforsyning. 

Rød verdi er på flere nøkkeltall, og har vært det på de samme områder flere år tilbake. Det 

gjelder spesielt lav andel innbyggere med videregående skole eller høyere utdanning.  

Antall uføretrygdede mellom 18-44 er høyt. 

 

Nytt nøkkeltall av året er fysisk inaktive ut fra Ungdataundersøkelse. Her scorer  Marker 

kommune dårligere enn landet for øvrig.  

Videre er det høyere andel av alle nevnte sykdomsområder, utenom nye tilfeller av lungekreft, 

enn landet for øvrig.  

 

Dette er en orientering om Marker kommunes folkehelseprofil. Hvordan bedre innbyggernes 

folkehelse blir ikke her tatt til vurdering, men kommunens folkehelsearbeid på alle områder er 

viktig, særlig blant barn og unge. Det er viktig å tidlig danne grunnlag for gode levevaner. 

Marker kommunes lokale folkehelsekomite som består av deltagere fra  alle virksomhetene, 

har bestemt å arrangere og iverksette ulike tiltak gjennom året, « Matåret 2016». Det er etter 

søknad gitt kr.100.000 i tilskudd til dette av Østfoldhelsa, Østfold Fylkeskommune. 

 

 

Konklusjon: 
Folkehelseprofil for Marker kommune 2016 tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Folkehelseprofil for Marker kommune 2016.
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Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Alkoholpolitiske retningslinjer for Marker kommune for perioden 2016-2020 godkjennes. 

Med forbehold om uttalelser fra politiet, skattemyndigheten og sosialtjenesten innvilges 

søknadene fra salgs- og skjenkestedene. 

 

 

Bakgrunn: 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal rulleres for hver kommunestyreperiode. Dette vil bli 

igangsatt i løpet av vårhalvåret -16. En del av planen er alkoholpolitiske retningslinjer som 

bygger på alkoholloven og forskriften. Retningslinjene danner grunnlaget for salgs- og 

skjenkebevillinger som skal gjelde i Marker kommune i kommende fireårsperiode. 

 

I forslaget til retningslinjer som ligger vedlagt, er endringene kun satsene for gebyr, som er 

justert i samsvar med forskriften. 

«Alkoholloven bruker følgende definisjoner på alkoholholdig drikk: 

Alkoholfri og alkoholsvak drikk opp til 2,5 volumprosent. 

Alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. 

Alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent 

alkohol. 

Alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 

volumprosent alkohol. 

 

Alkoholloven sier skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl 13.00- 24.00 og 

annen alkoholholdig drikk kan skjenkes fra kl 08.00- 01.00. 

Loven sier at kommunestyret kan innskrenke eller utvide denne tiden for skjenking. 

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl 03.00 og 13.00. 

Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00. 

Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3, kan ikke fastsettes utover den tid det 

kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.» 

Det er i retningslinjene lagt inn de som har søkt om salgs- og skjenkebevillinger for 

kommende periode. Søknadene er sendt  til politiet, skattemyndigheten og sosialtjenesten for 

godkjenning/uttalelse før de kan godkjennes av Marker kommune. Under forutsetning av 

godkjenning i disse instansene, kan de godkjennes som en del av alkoholpolitiske 

retningslinjer for Marker kommune. 
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Vurdering: 

Alkoholloven har fastsatt salgstider av alkoholholdig drikk til mellom 08.00- 18.00. 

Kommunestyret kan innskrenke eller utvide tiden for salg, men ikke utover kl. 20.00 på 

hverdager og kl 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi 

Himmelfartsdag. 

Vedlagte forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for salgs- og skjenketider i Marker 

kommune er i hovedsak etter alkohollovens standard, med de muligheter for utvidelse som 

gjelder. 

I forrige periode ble skjenketider i Marker kommune fastsatt til mellom kl 11.00 - 02.00. 

Salgstiden følger vanlig åpningstid, men begrenses til kl. 20.00 på hverdager og kl.18.00 på 

lørdager. 

Nytt nå er at butikker er åpne fra kl 07.00. Det er vanlig åpningstid, men en time tidligere enn 

alkohollovens standard salgstid.  

Med forbehold om uttalelser fra politiet, skattemyndigheten og sosialtjenesten innvilges 

søknadene fra salgs- og skjenkestedene som står i retningslinjene. 

Disse svarene er ventet mottatt innen behandling av saken i Kommunestyre 

 

 

Konklusjon: 
Alkoholpolitiske retningslinjer for Marker kommune for perioden 2016-2020 godkjennes. 

Med forbehold om uttalelser fra politiet, skattemyndigheten og sosialtjenesten innvilges 

søknadene fra salgs- og skjenkestedene. 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for Marker kommune for perioden 2016-2020. 

Alkoholloven www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27  og Alkoholforskriften 

www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-638 . 

 

 

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-638
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Innledning  


Det norske samfunnet har de siste årene blitt mer sammensatt og komplekst enn tidligere. 


Ulike språklige, kulturelle og religiøse uttrykk preger samfunnet. Barnehagene må være i 


stadig endring og utvikling for å kunne møte dette mangfoldet.  


 Barnehagene skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt 


for det som er forskjellig. Det er viktig at barnehagene ser på språklig og kulturelt mangfold 


som en ressurs for alle barn. Vi skal være bevisst på at det er mer som er felles og som forener 


oss mennesker, enn det som er forskjellig. Det er en berikelse for alle barn å kunne få ta del i 


mangfoldet og fellesskapet.  


Personalets holdninger, verdier og kunnskaper er avgjørende for kvaliteten på det 


pedagogiske arbeidet. Ønske om og vilje til å møte alle barn og foreldre på en måte som 


sikrer likeverd og mulighet til medvirkning og medbestemmelse er nødvendig. For å fremme 


språklig og kulturelt mangfold må personalet vise interesse for og skaffe seg kunnskap om 


barnas språk og kultur, og i samarbeid med foreldrene bruke denne kunnskapen i 


barnehagen. 


            


Politiske føringer 


 
Barnehagen er den viktigste integrerings- og språkopplæringsarena for barn i førskolealder. 


Språkstimuleringstiltak bør derfor tilbys i barnehagen. Et delmål med tilskuddsordningen er å 


stimulere kommunene til å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagen.  


Et annet delmål er å bidra til at kommunene utformer helhetlige tiltak på tvers av de ulike 


tjenestetilbudene. Samarbeid mellom helsestasjon, barnehage, skole og språkopplæring for 


foreldre er nødvendig for å tilrettelegge et helhetlig, målrettet og mest mulig effektfullt tilbud 


til minoritetsspråklige barn og familier.  


Her finner du offentlige dokumenter og styringsdokumenter som omhandler flerspråklige og 


flerkulturelle perspektiver knyttet til barn og foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og 


barnehagens ansvar og rolle. 


Meld.St. 24 (2012-2013): Framtidens barnehage 


 


Denne stortingsmeldingen peker på at en god kvalitetsbarnehage kan gi alle barn like 


muligheter og bidra til å utjevne sosial ulikhet. Regjeringen er opptatt av å nå alle 


førskolebarn, blant annet for å sikre at de behersker norsk så godt som mulig ved skolestart. 


Meldingen framhever at et barn som får mulighet til å videreutvikle førstespråket samtidig 


som det lærer et nytt språk, vil få støtte til en god utvikling av andrespråket. Dette er viktig for 
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identitetsutviklingen og har stor betydning for barnets læring. Se særlig kapittel 7; Personalets 


kompetanse og kapittel 8; Barnehagens innhold. Les meldingen her. 


Meld.St. 6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap 


 


Innvandring har bidratt til at Norge har fått en mer mangfoldig befolkning. Denne meldingen 


til Stortinget handler om muligheter og utfordringer som følger med å være et land og 


samfunn med innvandring. Meldingen presenterer prinsipper og rammer for framtidens 


politikk for mangfold og fellesskap, og gir en helhetlig framstilling av regjeringens 


integreringspolitikk. Barnehage er særlig omtalt i kapittel 4; Barnehage og utdanning. Les 


meldingen her. 


 


 


NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet 


 


Østbergutvalgets rapport foreslår tiltak for bedre opplæring av flerspråklige barn, unge og 


voksne. Barnehage er særlig omtalt i kapittel 7. Les mer her 


St. meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen 


 


Denne meldingen peker på at ”språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver” 


og at regjeringen har som mål at ”alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen”. 


Det understrekes at barnehagen må kunne tilby barna et rikt språkmiljø slik at de kan utvikle 


språkene sine på en god måte. Et rikt språkmiljø forutsetter at personalet har god 


kompetanse innen språk og flerspråklighet, og kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for 



http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-24-20122013.html?id=720200

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-6-20122013.html?id=705945

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-6-20122013.html?id=705945

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/NOU-2010-7.html?id=606151
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god språkutvikling for alle barn. Ett av hovedmålene i St.meld. nr. 41er at ”alle barn skal få 


delta aktivt i et inkluderende fellesskap”. Les meldingen her. 


St. meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer 


 


Denne meldingen ser på utfordringer og tiltak for å styrke språkopplæringen i et livslagt 


perspektiv. Meldingen legger til grunn en helhetlig språkpolitikk ”med vekt på norskspråklig og 


flerspråklig mangfold, nordisk språkfellesskap og allsidig fremmedspråklig kompetanse” 


(ibid:7). Les meldingen her 


St. meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring 


 


Meldingen understreker betydningen av barnehagen som tiltak for å utjevne sosial ulikhet i 


samfunnet. Hovedmålet i meldingen er at alle barn skal få et godt grunnlag for livslang 


læring. Les meldingen her. 


Temahefte om språklig og kulturelt mangfold 


 


Temaheftet er et supplement til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Heftet 


omhandler barnehagenes innhold, arbeidsmåter og oppgaver i et flerkulturelt perspektiv. Det 


finnes ingen fasitsvar på hvordan man skal utvikle en flerkulturell barnehage. Heftet har til 


hensikt å utfordre barnehagens personale til å reflektere kritisk over hvordan mangfold 


håndteres og blir synliggjort i barnehagens ordinære virksomhet, samt å stimulere til å velge 


innhold og arbeidsmåter som fremmer likeverd og som ivaretar ulike barns behov. Les heftet 


her 


Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen 


 


Temaheftet er et supplement til rammeplanen og er særlig knyttet til del 2, «Barnehagens 


innhold», og kapittel 3.1, «Kommunikasjon, språk og tekst».Språk er avgjørende for læring, 


sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne 


være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. Heftet 


har til hensikt å motivere og kvalifisere hele barnehagepersonalet til å arbeide med barnas 


språkutvikling og å vise hvordan barnehagen kan spille en positiv rolle for språkutviklingen til 


alle barna som går der. Les bokmålversjon her.  


http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614  


http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesing-i-barnehagen/flerspraaklighet/ 


http://nafo.hioa.no/barnehage/ 


http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Sprak/sprakveileder/ 


http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Sprak/sprakveileder/ 


http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_sprakli


g_og_kulturelt_mangfold.pdf 



http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-41-2008-2009-.html?id=563868

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-23-2007-2008-.html?id=512449

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/stmeld-nr-16-2006-2007-.html?id=441395

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Temahefter/Spraklig-og-kulturelt-mangfold/

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Temahefter/Spraklig-og-kulturelt-mangfold/

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/temahefte/Temahefte%20_om_språkmiljø_og_språkstimulering_i_barnehagen_bokmål_web.pdf

http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614

http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesing-i-barnehagen/flerspraaklighet/

http://nafo.hioa.no/barnehage/

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Sprak/sprakveileder/

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Sprak/sprakveileder/

http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf
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Modell for språkopplæringen 
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Mål for det flerspråklige arbeidet i 


barnehagene i Marker  


 Trygg og god start for familiene og enkeltbarnet i tråd gjeldene regler og lovverk. 


 Kulturelt og språklig mangfold sees på som en ressurs 


 Sikre at førskolebarn får en best mulig tilrettelagt språkopplæring ut fra egne 


forutsetninger og behov og mulige rammer. 


 Sikre gode rutiner for overgangene for minoritetsspråklige  


 Sikre faglig og nødvendig kompetanse hos alle ansatte   


 Barnehagens plan innlemmes i en overordnet plan for kommunen 


 


Foreldresamarbeid  


Rammeplanen:  


«I møte med foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn har barnehagen et spesielt ansvar for at 


foreldrene har mulighet til å forstå og gjøre seg forstått i barnehagen. Å møte foreldre fra ulike kulturer, 


både innen det norske samfunnet og fra andre land, krever respekt, lydhørhet og innsikt. Dette 


forutsetter at personalet er bevisste og tydelige i egen yrkesrolle og trygge på egen kompetanse». 


 


Foreldre i barnehagene har ulike behov, ønsker og forutsetninger. De har ulik sosial, kulturell 


og religiøs tilhørighet, de snakker ulike språk og de har ulike livssituasjoner. Alle kommer til 


barnehagen med ønsker om gode oppvekstmuligheter for barna sine. Det er personalets 


ansvar å sørge for at alle foreldre blir møtt med forståelse, respekt, åpenhet og tillit i 


samarbeidet med barnehagen. Samarbeide med foreldrene skjer i den daglige, uformelle 


kontakten og formelt i foreldresamtaler og foreldremøter. 


Mål for samarbeidet   (Fra forskrift rammeplan for barnehagens innholds og 


oppgaver ): 


 integrere barnet i det sosiale og kulturelle fellesskapet 


 støtte barnets helhetlige utvikling basert på egne forutsetninger 


 støtte dobbel kulturtilhørighet 


 skape et språkstimulerende miljø 


 støtte at barnet bruker sitt morsmål 


 fremme barnets norskspråklige kompetanse 
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Grunnleggende verdier i hjem-barnehagesamarbeidet: 


 Alle familier vil det beste for sine barn 


 Barnehagene har et raust og støttende læringsmiljø 


 Familienes mangfold verdsettes og brukes som en ressurs i samarbeidet 


 Hjem-barnehagesamarbeidet er basert på gjensidig ansvar, respekt og tillit 


 


Tiltak for samarbeidet : 


 Gi foreldrene veiledning om barns språkutvikling og morsmålets betydning og oppmuntre 


foreldrene til å bruke morsmål hjemme 


 Informere om hvordan barnehagen jobber med språkstimulering og hvordan foreldrene er en 


ressurs i barnets tospråklige utvikling 


 Informere om hvilke temaer og aktiviteter barnet skal være med på i barnehagen og 


oppfordre foreldrene til å fortelle det samme på morsmålet til barna 


 Få foreldrene til å hjelpe til med å oversette begrep barnehagene jobber med til morsmålet.  


 Barnehagen og foreldre kan samarbeide om bøker som barnehagen bruker, på norsk i 


barnehagen og på morsmål hjemme  


 Invitere foreldre til å lære barnehagen sanger, rim og regler på eget språk 


 Sende med bilder fra aktiviteter i barnehagen hjem, slik at foreldre og barn sammen kan snakke 


sammen på morsmålet om det som skjer i barnehagen 
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Tiltak barn  


A) Flerspråklig perspektiv:  


I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver stilles det krav til at det kulturelle og 


språklige mangfoldet i samfunnet skal gjenspeiles i barnehagen:  


 


”Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolkningen 


medfører at barn kommer til barnehagen med ulike erfaringer. Barnehagen skal støtte barn 


ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger” 


En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. 


Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at 


barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklig 


kompetanse. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange 


områder. 


  


Alle barn vil ha utbytte av å være i et flerspråklig miljø fordi de i møte med språk som er 


annerledes enn deres eget, kan bli nysgjerrige på andres språk og mer oppmerksomme på 


sitt eget. 


Alle barn vil profittere på samspill med en voksen eller et annet barn som de deler morsmål 


med. Sammen med andre med samme morsmål kan barnet få større mulighet til selv å forstå 


og til å gjøre seg forstått i barnehagehverdagen. 


Personalet skal støtte barna i å bruke, vedlikeholde og videreutvikle morsmålet sitt selv om 


det ikke er andre barn eller voksne som ikke deler deres morsmål i barnehagen. Samtidig skal 


personalet arbeide aktivt med å fremme barnets norskspråklige kompetanse. Det er viktig å 


legge til rette for et språkmiljø som fremmer språklig mangfold slik at alle barna utvikler 


språkene sine på best mulig måte.  


Som bidrag i arbeidet med å styrke barnas språkutvikling på morsmål og norsk, kan 


barnehagen gjennomføre flere praktiske tiltak. Foreldre eller flerspråklige ansatte kan være 


viktige ressurser i dette arbeidet. 


Eksempler på hvordan språklig mangfold kan synliggjøres (Veileder s.32): 


 Barnas navn skrevet på flere skriftspråk på garderobeplassen 


 Skilt i barnehagen på ulike skriftspråk, f.eks. navn på avdelingen og velkommen 


 Ordlister på flere skriftspråk, f.eks. sentrale ord som brukes hyppig i hverdagen 


 Ukas ord, det vil si ett ord barna lærer på flere språk hver uke f.eks. å hilse, å takke, å 


telle og ord knyttet til temaet barna arbeider med 
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 Dagens bilde, det vil si at et bilde av noe som har skjedd i løpet av dagen, blir hengt 


opp, og at en kort tekst blir skrevet på flere skriftspråk 


 Sanger på ulike språk 


 Rim og regler på ulike språk 


 Utkledningstøy som representerer forskjellighet 


 Leker som representerer forskjellighet 


 Lek med dyrelyder på ulike språk 


 Globus og kart sentralt plassert, og aktiv bruk av globus og kart i samtaler i hverdagen 


 


 


 


 


 


B)Språkstimulerende tiltak: -formelle/                                                 


uformelle 


Generelt 


Tidlig og god språkstimulering er viktig for å gi barn et redskap for å forstå, uttrykke seg, delta 


aktivt i et fellesskap og lære å lære. Barn som er omgitt av mye språk og blir snakket masse 


med har bedre betingelser for å utvikle språket. I barnehagen må vi tilby et rikt språkmiljø hvor 


barna får tilgang til bøker, lek, aktiviteter, konkreter, bilder og samtale. Barn lærer gjennom 


både formelle og uformelle aktiviteter. 


Vi må legge til rette for gode språkmiljøer der den voksne må være lyttende, en god 


samtalepartner, undre seg sammen med barna, og bygge på barnas initiativ, erfaringer og 


nysgjerrighet.  


Ved å sette ord på det vi gjør i her-og-nå situasjoner og i samspill med barna, får de en 


praktisk erfaring og større forståelse av ord og begreper. Barn lærer av andre barn og gode 


rollemodeller i lek og annen aktivitet. 


Alle må lære gjennom å gjøre, så viktig at voksne er bevisst e på hvordan de bruker språket i 


det daglige. Rutinesituasjoner er «rike» språkstunder. 


Vær raus med ros! I alt språkarbeid skal vi fokusere på hva barnet mestrer og ikke det barna 


ikke mestrer. 


 


SKATTEKISTA, SNAKKEPAKKA OG SPRÅKPOSER 
KAN VÆRE GODE PEDAGOGISKE VERKTØY, 


MEN DU ER DEN ALLER VIKTIGSTE 


I BARNAS SPRÅKTILEGNELSE!!!! 
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Formelle læringssituasjoner 


 Barn bruker alle sine sanser når man skal lære seg et nytt språk (hørsel, syn, lukt, smak, 


føler). Man lærer med hele kroppen 


 Glade og trygge barn er en forutsetning 


 Man skal leke inn det nye språket 


 Å jobbe to- og tredimensjonalt gjør at språket blir en levende opplevelse, og 


språkinnlæringen blir veldig konkret. Det gir barna større muligheter til å forstå og lære 


nye ord og begreper 


 


 


 


 


 


 


VERKTØY SOM BRUKES I BARNEHAGEN 


 SPRÅKKISTA: her finnes det konkret og spennende materiell, spill, magnettavle, 


veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler. Språkkista er et verktøy og en 


inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimuleringen. Språkkista er bygget opp 


over 10 ulike temaarbeider, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset 


«barnehageåret». Til hvert tema er det forslag til et utvalg aktiviteter, sanger, rim og 


regler, og tips til aktuelle barnebøker. Til språkkista hører også med «BOKA MI». Den er 


barnets egen arbeidsbok og kan brukes som en dokumentasjon på barnets og 


barnehagens arbeid. Den blir en ekstra støtte i foreldresamarbeidet, og som en 


inspirasjon og motivasjon for barnet selv. 


 


 SNAKKEPAKKA: er et språkutviklingsverktøy for barnehager. Snakkepakka har rundt 140 


gjenstander, spill og bøker og ca. 300 praktiske tips til hvordan gjenstandene kan 


brukes i leker, regler og rim, sanger, bøker, spill, eventyr, historier og fabler. 


Veiledningshefte er delt inn i ulike temaer med nøkkelord, språklig bevissthet og 


forslag til aktiviteter. 


 


 


 SPRÅKPOSER: gjør det hele litt mer «magisk» og spennende. Språkposer blir anbefalt 


både som bruk i språkkista og snakkepakka. Man fyller da konkreter i språkposen som 


passer til temaet. Man kan også ha hengende ferdige språkposer på avdelingen med 


for eksempel konkreter til eventyr, sanger, rim og regler. 


 


 


 


 


SE, HØR 


OG GJØR! 


LE, LEK 


OG LÆR! 
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 IKT/NETTRESSURSER 


 


o Det finnes forskjellige app’er som: 


 App til språkkista 


 Bøker som Karsten og Petra 


 Bøker om Lillesøster 


 Sirmania 


 Propell 


 


o http://www.morsmal.no/   Morsmål– en nettside om betydningen av morsmål og 


flerspråklighet. Tema under nettsiden er lover og regler, brosjyrer etc. , oversatt til ulike 


språk 


o https://www.deichman.no/  Det flerspråklige bibliotek 


o http://nafo.hioa.no/  Nafo, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. har masse stoff 


om flerspråklig arbeid i barnehage og skole 


o http://decentius.hit.uib.no/lexin.html Lexin (flerspråklige ordbøker på arabisk, kurdisk, 


tyrkisk, thai, somali, polsk m fl) 


o http://gandalf.uib.no/lexin/bildetema/ Bildetema, flerspråklig og interaktiv og 


illustrert ordbok 


o http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614 Kompetanseheving 


personalet i barnehagen, 


 


Uformelle læringssituasjoner 


Veileder fra Utdanningsdirektoratet «Språk i barnehagen. Mye mer enn bare prat» har mange 


gode eksempler på arbeid med språk i hverdagen. 


SPRÅKUTVIKLENDE SAMTALER: 


 Mange gode hverdagssituasjoner hvor man kan ha språkutviklende samtaler bl.a. 


lunsj, sandkassa, turer, stellesituasjon, samlinger og ved boklesing. 


 Avhengig av ro rundt samtalen, lettere i mindre grupper med få barn 


 De voksne kan starte samtalen ved å stille spørsmål til barna, ikke ja/nei svar, ikke for 


lange spørsmål 


 Voksne må innby til samtale, være fokusert på samtalen, og alle barn må bli invitert til 


samtalen 


 Må lese mye mer kroppsspråket på de minste barna 


SPRÅKUTVIKLENDE FORTELLINGER: 


 Eventyr 


 En episode eller historie 


 Barn forteller hva de har opplevd enten hjemme eller i barnehagen 


 Viktig med samarbeid, kjenne til hverandres historier, spesielt hos de yngste barna 


Innlevelse, mimikk, tonefall og kroppsspråk 


 Samtalen bør inneholde Innledning, hoveddel og avslutning  


 Viktig å bruke konkreter på de minste, og de formidlet selv fortellinger i større grad av 


tonefall 



http://www.morsmal.no/

https://www.deichman.no/

http://nafo.hioa.no/

http://decentius.hit.uib.no/lexin.html

http://gandalf.uib.no/lexin/bildetema/

http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614
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BRUK AV SPRÅK I BARNAS AKTIVITETER OG OPPLEVELSER: 


 Turer bl.a. butikkbesøk 


 Bruke alle sanser 


 Viktig å forberede barna på aktiviteter  


 Gjerne sette ord på opplevelser eller aktiviteter både før, under og etter 


SPRÅKTILEGNELSE GJENNOM LEK: 


 Mye i rolleleken 


 Gode språksteder er dokkekroken 


 Barna lærer også å dele og samarbeide 


 Viktig at vi ikke forstyrrer leken, men gir den ro og mulighet til å utvikles. Det ser vi best i 


smågrupper  


 Vi voksne må også følge med i leken, så kommunikasjonen skjer på en positiv måte, 


ikke noen blir utestengt, får samme type roller f.eks. hund hvor man blir lite språklig 


aktiv 


BØKER OG SPRÅKLIG BEARBEIDING AV INNHOLDET: 


 Tilpasse bøkene til barna 


 Barna lærer seg nye ord og begreper og utvider ordforrådet 


 Fenger de fleste. Utfordringen er at gjerne kommer det mange til når man leser, blir da 


lett forstyrra  


 Skal det være optimalt utbytte er det viktig med liten gruppe og ro 


 Vi voksne må ha innlevelse, og gjøre boka spennende og gjerne kunne boka godt  


 Stoppe opp og «snakke» om boka 


 


ARBEID MED ORD OG BEGREPSFORSTÅELSE: 


 Stoppe opp og utforske nye ord 


 Viktig å konkretisere og visualisere ord og begreper 


 Bevisstgjøre barn at samme ord kan ha forskjellig mening  


 Mange utrykk vi bruker kan være vanskelig å forstå for barn  


 


SPRÅKLIG BEVISSTHET OG SKRIFTSPRÅKSTIMULERING: 


 Leke med språkord 


 Lytte til lyder og rytmer 


 Synge sammen med barna 


 Lar barna bli kjent med bikstavene 
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Tiltak personalet 


Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Positive holdninger, kunnskap og kompetanse er 


en forutsetning for å lykkes i det arbeidet som introduksjonsplanen beskriver. Personalets 


grunnsyn må være at en flerkulturell barnehage er en berikelse som gir alle barn og voksne 


mulighet til å utvikle sine perspektiver og sin respekt og forståelse for andre språk og kulturer. 


Hver enkelt barnehage har ansvar for å bygge opp personalets flerkulturelle kompetanse og 


skape en felles plattform med gode holdninger og verdier. Med utgangspunkt i kritiske 


refleksjoner over egne verdier og handlinger åpnes det for diskusjoner om hvordan mangfold 


håndteres, hvordan likeverd fremmes og hvordan samarbeid ivaretas.  


Personalet trenger også kunnskap og kompetanse. Kompetansehevingstiltak i barnehagene 


bør i tillegg omfatte kjennskap til barnas hjemland, språk, kultur og religion, kunnskap om det 


å være flyktning og de utfordringene det byr på, kunnskap om tospråklighet, 


foreldresamarbeid, bruk av tolk og så videre. Det er viktig at personalet er bevisst at de er 


rollemodeller for barna. Personalet må i ord og handling vise de samme holdningene som de 


ønsker at barna skal ha. Barna må få erfare at vi er forskjellige og at virkeligheten oppfattes 


forskjellig ut fra hvilket ståsted man har. Samtidig er det viktig at personalet fokuserer like mye 


på likheter som på ulikheter mellom kulturer og mennesker. 


Kompetanseheving av hele personalet i barnehagen gjennom satsningen, språkløyper. En 


nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019.«Kompetanseutviklingspakken Språk og 


leseaktiviteter presenteres leseaktiviteter for alle barnehagebarna. Det vil si både yngre og 


eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og barn med norsk som morsmål, og barn 


med språkvansker. Noen av disse barna vil ha et særlig språklig utbytte av å bli inkludert i 


leseaktiviteter, og alle vil ha glede av det.» 


Samarbeid mellom helse-barnehage og 


skole 


Vi ønsker at planen skal bygge på en helhetlig tiltakskjede som skal følge barna fra 


helsestasjon, til barnehage og over i skolen.  


På Marker helsestasjon innkalles flerspråklige barn på lik linje som alle inn til konsultasjon ved 2- 


4- og 6-årsalder, med særlig fokus på språk og språkutvikling. 


Ved 2-årskonsultasjonen utføres «SATS 2». Ved 4-årskonsultasjonen brukes «SPRÅK 4» for alle 


barn, som verktøy for å kartlegge språket. Ofte blir det vanskelig å gjennomføre disse 


språktestene på flerspråklige barn.  



http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=99961&categoryID=17794

http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=99895&categoryID=17794

http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=99896&categoryID=17794

http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=99896&categoryID=17794
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I barnehagen i Marker kommune skal vi prøve ut testen NYA SIT. Det er en grammatisk test der 


hensikten er å bedømme barns evne til å forstå det norske språket.  


 NYA SIT vil gjøre oss bedre i stand til å bedømme barnets språkforståelse og da særlig med 


fokus på flerspråklige barn. Det er også aktuelt for helsestasjonen å ta i bruk NYA SIT. 


Ved bekymring eller usikkerhet kontakter helsesøster, etter samtykke fra foreldrene, 


barnehagen. Da kan barnehagen foreta en grundigere kartlegging av språket. 


Når det kommer et barn til helsestasjonen som ikke går i barnehage og det er bekymring eller 


usikkerhet om språkutviklingen, kan helsestasjonen ta kontakt med kommunal 


spesialpedagog for kartlegging. 


Hvis barnet ikke går i barnehage, informerer helsestasjonen om barnehagetilbudet i Marker 


og oppfordrer foreldrene sterkt til å søke barnehageplass til barnet. 
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Teoretisk forankring 


Alder Språkforståelse Språkproduksjon Forslag til arbeidsmåter 


0-1 


år 


Nyfødte barn foretrekker 


mennesker ansikt og stemmer 


og snur seg etter stemmer ved 


3 måneders alder. Barnet snur 


seg etter lyd i 6 måneders 


alder. 


Språket blir viktigere i 


kommunikasjonssamspillet. 


Mellom 7 og 12 måneder 


forstår barn enkelte ord 


knyttet til situasjonen og gir 


respons på eget navn. 


Gråter og har kurrelyder. 


Nærmere 6 måneders alder 


babler barnet med flere lyder, 


b, p og m – sammen med 


vokallyder: ”ma-ma”. 


Lager lyder med språkets 


intonasjon i 7 mnd alder og får 


det første ordet nært knyttet til 


situasjonen rundt 1 års alder. 


 


Fokuser på hvordan du som 


voksen bruker språket. 


Vær bevisst taletempo og 


uttale. Utnytt alle rutine-


situasjoner, tellesituasjoner, 


av- og påkledning, mål-tider 


til å snakke med barnet. Sett 


navn på det du gjør sammen 


med barnet- vær viss på at 


barnet forstår hva ordet 


betyr. 


1-2 


år 


Peker på bilder i bøker på 


oppfordring. Kan følge enkle 


språklige opp-fordringer 


sammen med kroppsspråk. 


Følge enkle oppfordringer 


knyttet til situasjonen f.eks. 


Kan jeg få bilen? 


Lytter til lesing og peker på 


bilder. Mellom 1,5 og 2 år er 


det viktigere at barn har 


godspråkforståelse, enn at de 


snakker mye. 


Tilegner seg flere ord og 


begynner å kombinere dem 


rundt 1,5 års alder. 


Mestere flere konsonanter, 


særlig først i ord. 1,5 åringer 


har 20-50 ord og bruker disse 


til å kommunisere med. 


Ordspurt når ordforrådet 


overstiger ca 50 ord, hvor 


barn aktivt spør etter navn på 


gjenstander. 


Fokuser på hvordan du som 


voksen bruker språket. 


Vær bevisst taletempo og 


uttale. Utnytt alle rutine-


situasjoner, tellesituasjoner, 


av- og påkledning, mål-tider 


til å snakke med barnet. Sett 


navn på det du gjør sammen 


med barnet- vær viss på at 


barnet forstår hva ordet 


betyr. 


2- 3 


år 


Kan følge to oppfordringer – 


”hent eplet som ligger på 


bordet”. Forstår 


meningsmotsetninger som 


stor/liten. Interesse for rim og 


regler. Liker å bli lest for. 


Deltar i sanglek, rim og regler. 


Bruker spørreordet ”hva”. Har 


ord for det meste og 


begynner å bruke pronomen 


og preposisjoner. Bruker 3 – 


ords setninger 3 – åringer har 


ca. 1000 aktive ord. 


Fokuser på hvordan du som 


voksen bruker språket. 


Vær bevisst taletempo og 


uttale. Utnytt alle rutine-


situasjoner, tellesituasjoner, 


av- og påkledning, mål-tider 


til å snakke med barnet. Sett 


navn på det du gjør sammen 


med barnet- vær viss på at 


barnet forstår hva ordet 


betyr. 
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  Den tause perioden. 


Når barnehagen ikke har tospråklige assistenter eller andre ansatte som behersker barnets 


morsmål er det viktig å tilrettelegge for metoder som bidrar til å øke barns muligheter for 


forståelse og deltakelse i hverdagen. Man kan for eksempel legge til rette for lek og 


aktiviteter som synliggjør barnets ressurser framfor barnets manglende norskspråklige 


ferdigheter. Barna som ikke uttrykker seg verbalt på norsk kan likevel sitte inne med et stort 


ordforråd, og kan forstå mye av kommunikasjonen som foregår i omgivelsene. Disse barna 


må få mulighet til å vise at de forstår selv om de ikke er klare for å uttrykke seg verbalt på 


norsk enda. Dette kan være aktiviteter hvor barna kan vise med handling at de forstår. F.eks.: 


“Kan du hente et glass?”, “kan du gi meg en ball?” Slike aktiviteter kan legges opp som en 


lek, implementeres i dagligdagse situasjoner eller benyttes i formelle læringssituasjoner som 


samlingsstund. Dette er også aktiviteter man kan bruke på alle barna i barnehagen. 


 


 


Alder Språkforståelse Språkproduksjon Forslag til arbeidsmåter 


3-4 år Forstår enkle hv-spørsmål og 


nektede setninger. 


Forstår enkle 


sammenhenger: hva gjør du 


når du er sulten? 


Forstår farge-, form-, og 


størrelsesord. 


Kan bruke språket til å uttrykke 


meninger, ønsker og følelser. 


Språket blir en viktig del av 


leken. Leker og tøyser med 


språket, interessert i rim. 4-


åringer kan bruke rundt 2000 


ord aktivt. 


Vær en aktiv samtale-partner 


med barnet. 


Bruk spill og puslespill for å 


lære begreper og øke 


språkforståelsen. Snakk i 


fullstendige setninger, bruk 


adjektiv, preposisjoner og 


navngi farger. Utvid samtalen 


og gi samtalen mer innhold 


ved å ta med fakta, 


sammenligninger og reflekter 


over ulike opplevelser. 


4-5 år Forstår det meste som blir 


sagt. Følger kompliserte 


oppfordringer. Forstår 


gradbøying av en del 


adjektiver. Kan klassifisere 


begreper, f.eks. mat og dyr 


Har ordbøyning, voksen 


syntaks og uttaler stort sett 


språklyder korrekt. Kan forklare 


ords meninger: ”hva er å 


sove” og kan fortelle om egne 


erfaringer i nåtid og fortid på 


en forståelig måte. 5-åringer 


kan bruke 4000 ord aktivt. 


 


Gi barna varierte og positive 


erfaringer med å bruke 


språket. Ta initiativ og legg til 


rette for opplevelser og nye 


erfaringer. Bruk gjerne 


smågrupper. 


6-8 år Forstår abstrakt språk. 


Følger komplekse 


instruksjoner. Forstår 


dobbeltheter, f.eks. gåter 


og vitser 


Samtaler på en ganske 


voksen måte. Stabil mestring 


av tids- og mengde -


begreper. 


Utvikler skriftspråk. 
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Kildehenvisninger 


Lov om barnehage 


Rammeplan for barnehagen, UDIR 


Språk i barnehagen-mye mer en prat, UDIR 


Ressurshefte for flerspråklige arbeid i barnehagen, NAFO. 


I praksis: flerkulturell opplæring. NAFO 


Flerspråklig arbeid i barnehagen, UDIR 


Lær meg norsk, Lesesenteret, UIS. 


Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt, UDIR.  


Minoritetsspråklige barn i barnehagen – en veileder fra Hvaler kommune 
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Vedlegg 1 
FORBEREDELSER VED NYTT BARN NÅR ANSVAR 
Finne ut mest mulig om familien, familiesituasjonen, hjemland.  
Hvilken type flyktning. 


Ved opptak Styrer  


Forberede personalet på å ta i mot et nytt barn ved å si litt om 
barnets bakgrunn og eventuelt skape forståelse for det å være 
ny i landet.  


Etter  
innmelding 


Styrer  


Skaffe seg informasjon om hjemlandet, kulturen og morsmålet 
(ikke gitt at dette gjelder for den innmeldte familien) 
 
Velkomstbarn/oppstarts brev (bør vurdere om det skal 
oversettes) 


Før  
oppstart 


Styrer/ 
Pedagogisk leder 


VELKOMSTSAMTALEN 


Avtale tid og sted med barnehagen og foreldre  Styrer/ 
Pedagogisk leder 


Vurdere behov og eventuelt avtale med tolk  Styrer/ 
Pedagogisk leder 


Innkalle foreldre  Styrer 


VELKOMSTSAMTALEN (se vedlegg) 
Momenter for møtet:  


 Presentasjon av tilstedeværende 


 Ønske velkommen til barnehagen 


 Orientere om hensikten med møtet og hvor lang tid 
møte vil ta 


 Opplyse om at barnehagen orienterer om 
barnehagetilbudet og ønsker å innhente opplysninger 
om barnet for å kunne legge best mulig til rette for 
barnet 


 Informere kort om barnehagens retningslinjer 


 Gjøre foreldre oppmerksomme på at opplysninger blir 
skrevet ned og oppbevart i arkivet 


 Gjennomgang av skjemaer for opplysninger om 
barnet (vedlegg 2) 


 Nødvendig helsemessig opplysninger/informasjon 


Ved oppstart Styrer/ 
Pedagogisk leder 


KARTLEGGING AV SPRÅKFERDIGHETER 
 


 Barnehagen vil observere, dokumentere og vurdere 
for å finne ut av barnets ferdigheter. Eventuelt bruke 
standardisert kartleggingsmateriell. (vær obs! i forhold 
til minoritetsspråklige) 


 Informer foreldrene om at barnehagen kartlegger 
alle minoritetsspråklige barn 


 


  
Pedagogisk 
leder/refleksjon i 
personalgruppa 


OPPFØLGING 


Oppstartsamtale 
 
Vurdere bruk av tolk 
Vis gjerne bilder av barnets hverdag for bedre forståelse, 
innblikk og kommunikasjon 


2-3 uker 
etter 
oppstart 


Pedagogisk 
leder/styrer 


Laget på grunnlag av Hvaler kommune sin veileder 


 


 







MARKER KOMMUNE 


19 
 


Vedlegg 2. 
 


Del 1: Basisopplysninger om barnet 


Etternavn:  Fødselsdato: 


Fornavn:  Fødeland: 


Jente    □              Gutt      □ Morsmål:  


Adresse: Statsborgerskap: 


Postnummer:  Postadresse:  


Evt. Ankomstdato til Norge:  Religion: 


Familie  


Mor:  Morsmål: 


Skolegang/yrke fra hjemlandet: 


Arbeidssted/skole i Norge:  


Telefon:  


  


Far:  Morsmål: 


Skolegang/yrke fra hjemlandet: 


Arbeidssted/skole i Norge:  


Telefon:   


Søsken:  Født: 


1 Født: 


2 Født: 


3 Født: 


4 Født: 


5 Født: 


 


Del 2: Språk - (foreldrenes vurdering) 


1. språk (morsmål):____________________________________ Er dette et 


skriftspråk: Ja □  Nei □ 


 
FLYTENDE 


 
GODT 


 
LITT 


 
INGENTING 


 


 
 


   


Kommentar:  
 
 
 
 


 


 


 


 







MARKER KOMMUNE 


20 
 


2. språk ____________________ 


 
FLYTENDE 


 
GODT 


 
LITT 


 
INGENTING 


 


 
 


   


Kommentar:  
 
 
 
 


 


3. språk ____________________ 


 
FLYTENDE 


 
GODT 


 
LITT 


 
INGENTING 


 


 
 


   


Kommentar:  
 
 
 
 
 


Del 3: Opplysninger om barnet. 


Hvilket/hvilke språk kommuniserer familien på hjemme?  


 


 


 


Har barnet gått i barnehage tidligere? Eventuelt hvor lenge  


 


 


Har barnet norsktalende venner? 
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Er barnet med på fritidsaktiviteter?  


 


Kultur/religion 


Er det noe familiens kultur/religion som du vil barnehagen bør vite om? (f.eks. i 


forhold til mat, høytider, etc.) 


 


Er det noe barnet ikke kan spise:  


 


Hva liker barnet å spise:  


 


 


 


Er det noen merkedager, høytidsdager eller andre viktige datoer som barnehagen 


bør markere:  


 


 


 


Er det forskjeller på oppdragerkultur som det kan være viktig å snakke sammen om:  
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Helse. 


Har barnet noen helseproblemer som barnehagen bør vite om? (spesielt viktig er syn 


og hørsel):  


 


 


 


 


Er det andre opplysninger barnehagen bør kjenne til (i forhold til talevansker, 


migrasjonshistorie (eks flykningbakgrunn) eller annet)?: 


 


 


 


 


Hva liker barnet å gjøre?  


 


 


 


 


Er det noe spesielt barnet ikke liker/er redd for?  
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Eventuelt.  


 


 


 


 


 


 


 


Tilstede på samtalen:  


 


Dato/sted 


 


 


Underskrift foreldre 


 


 


 


Underskrift av pedagogisk leder 


 


 


 


(Laget på grunnlag veilederen til Hvaler kommune) 
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Språkløyper:	  Nasjonal	  strategi	  for	  språk,	  lesing	  og	  skriving	  
(2016-‐‑2019)	  
	  


HVORFOR	  TRENGER	  VI	  EN	  NASJONAL	  STRATEGI	  FOR	  SPRÅK,	  LESING	  OG	  SKRIVING?	  
	  
Gode	  språklige	  ferdigheter	  er	  avgjørende	  –	  for	  barns	  lek	  og	  læring	  i	  barnehagen,	  for	  
elevers	  lesing,	  skriving	  og	  læring	  i	  skolealder,	  og	  for	  den	  enkeltes	  muligheter	  til	  å	  nå	  sine	  
mål	  og	  utvikle	  sine	  potensial.	  Regjeringen	  ønsker	  at	  alle	  barn	  og	  unge	  skal	  få	  mulighet	  til	  
å	  utvikle	  gode	  språk-‐‑,	  lese-‐‑	  og	  skriveferdigheter,	  slik	  at	  de	  lykkes	  i	  utdanning,	  arbeids-‐‑	  og	  
samfunnsliv.	  Mye	  godt	  arbeid	  gjøres	  for	  å	  styrke	  norske	  barns	  og	  elevers	  språk-‐‑,	  lese-‐‑	  og	  
skrivekompetanse.	  Internasjonale	  skoleundersøkelser	  som	  PIRLS	  og	  PISA1	  viser	  at	  
norske	  skoleelever	  er	  blitt	  bedre	  lesere	  de	  siste	  årene.	  Men	  vi	  har	  fortsatt	  en	  del	  
utfordringer:	  	  
	  


•   En	  betydelig	  prosent	  av	  befolkningen	  har	  slitt	  eller	  sliter	  med	  å	  lære	  seg	  å	  lese	  
eller	  skrive2	  


•   16	  prosent	  av	  norske	  15-‐‑åringer	  ligger	  på	  et	  lesenivå	  som	  i	  følge	  PISA	  er	  ”under	  
kritisk	  grense”.	  Disse	  elevene	  går	  trolig	  ut	  av	  grunnskolen	  med	  for	  dårlige	  lese-‐‑	  
og	  skriveferdigheter	  til	  å	  mestre	  krav	  i	  utdanning,	  arbeid	  og	  samfunnsliv.	  	  


•   På	  nasjonale	  prøver	  i	  lesing	  på	  8.	  trinn	  ligger	  42	  prosent	  av	  norskfødte	  med	  
innvandrerforeldre	  og	  55	  prosent	  av	  elever	  som	  selv	  er	  innvandrere	  på	  laveste	  
mestringsnivå.	  Blant	  andre	  elever	  er	  andelen	  24	  prosent.	  I	  alle	  gruppene	  skårer	  
guttene	  lavere	  enn	  jentene.	  	  


•   Frafallet	  i	  videregående	  skole	  er	  stabilt.	  I	  2014	  hadde	  30	  prosent	  av	  kullet	  som	  
startet	  på	  videregående	  i	  2009,	  ennå	  ikke	  fullført3	  .	  	  


•   Barn	  og	  elever	  som	  strever	  med	  språk,	  lesing	  og	  skriving,	  fanges	  ofte	  for	  sent	  opp,	  
selv	  om	  forskning	  viser	  at	  effekten	  av	  tidlig	  innsats	  er	  vesentlig	  større	  enn	  
hjelpetiltak	  som	  settes	  inn	  senere	  i	  utdanningsløpet.4	  	  


•   For	  mange	  barn	  begynner	  på	  skolen	  uten	  tilstrekkelig	  gode	  norskspråklige	  
ferdigheter	  til	  å	  forstå	  innholdet	  i	  opplæringen	  godt	  nok.	  I	  2014	  fikk	  8,3	  prosent	  
av	  elevene	  i	  første	  klasse	  av	  den	  grunn	  særskilt	  språkopplæring.	  Andelen	  er	  høg	  
også	  i	  senere	  del	  av	  skoleløpet,	  der	  4,9	  prosent	  av	  elevene	  får	  særskilt	  
språkopplæring.	  


•   Forskning	  viser	  at	  høgt	  presterende	  elever	  i	  dag	  ikke	  får	  nok	  stimulans	  og	  støtte	  
fra	  læreren.5	  	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-‐‑filer/PIRLS2011_rapport_web.pdf;	  
http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekt-‐‑sider/pisa/publikasjoner/publikasjoner/fortsatt-‐‑en-‐‑vei-‐‑a-‐‑
ga.pdf	  
2	  12,3	  prosent	  av	  norske	  16-‐‑65-‐‑åringer	  hadde	  leseferdigheter	  på	  eller	  under	  nivå	  1	  i	  PIAAC	  
(https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/d112.pdf,	  side	  26),	  og	  det	  er	  vanlig	  å	  anta	  at	  
3-‐‑6	  prosent	  av	  befolkningen	  har	  dysleksi	  (Hulme,	  C.	  &	  Snowling,	  M.	  J.	  [2009].	  Developmental	  Disorders	  of	  
Language	  Learning	  and	  Cognition.	  Chichester:	  Wiley-‐‑Blackwell).	  
3	  https://www.ssb.no/vgogjen	  
4	  	  s.	  137-‐‑138	  
5	  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00313830903043174	  
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MÅLET	  MED	  STRATEGIEN:	  	  
	  
Regjeringen	  har	  ambisiøse	  mål	  med	  strategien:	  
	  	  


-‐‑   Arbeidet	  med	  å	  styrke	  barnehagens	  språkmiljø	  forsterkes	  
-‐‑   Det	  skal	  være	  sammenheng	  mellom	  barnehagens	  og	  skolens	  språkarbeid	  
-‐‑   Lærernes	  kompetanse	  innen	  språk,	  lesing	  og	  skriving	  skal	  styrkes	  
-‐‑   Barn	  og	  elever	  som	  strever	  med	  språk,	  lesing	  og	  skriving,	  skal	  raskt	  identifiseres	  


og	  følges	  opp	  med	  effektive	  tiltak	  
-‐‑   Andelen	  elever	  med	  svake	  lese-‐‑	  og	  skriveferdigheter	  skal	  reduseres	  
-‐‑   Andelen	  elever	  med	  svært	  gode	  lese-‐‑	  og	  skriveferdigheter	  skal	  økes	  
-‐‑   Høgt	  presterende	  elever	  skal	  få	  de	  utfordringer	  og	  den	  støtte	  de	  behøver	  


	  


STRATEGIENS	  MÅLGRUPPER:	  	  
Strategiens	  målgrupper	  er	  alle	  barn	  og	  elever,	  men	  med	  et	  særlig	  fokus	  på	  	  
	  
•	   barn	  og	  elever	  med	  språkvansker	  	  
•	   elever	  med	  lese-‐‑	  og	  skrivevansker	  	  
•	   gutter	  
•	   minoritetsspråklige	  barn	  og	  elever	  	  
•	   høyt	  presterende	  elever	  
	  


STRATEGIENS	  HOVEDGREP	  OG	  TILTAK:	  
Det	  unike	  ved	  strategien	  er	  at	  det	  for	  første	  gang	  satses	  systematisk	  og	  helhetlig	  på	  
språk,	  lesing	  og	  skriving	  i	  både	  barnehage	  og	  skole,	  og	  at	  det	  utvikles	  praksisnære	  og	  
kunnskapsbaserte	  digitale	  kompetansepakker	  som	  barnehager	  og	  skoler	  kan	  ta	  direkte	  i	  
bruk	  i	  det	  lokale	  utviklingsarbeidet.	  	  
	  
Strategien	  inneholder	  tre	  hovedtiltak:	  


-‐‑   Introduksjonssamlinger	  for	  barnehager	  og	  skoler	  
-‐‑   Gratis	  nettbaserte	  kompetanseutviklingspakker	  	  
-‐‑   Støtte	  til	  lokalt	  utviklingsarbeid	  i	  kommunene	  


	  
Introduksjonssamlinger	  for	  barnehager	  og	  skoler	  
Strategien	  startes	  årlig	  med	  introduksjonssamlinger	  i	  alle	  fylker.	  Her	  blir	  arbeidsformer	  
og	  innhold	  presentert	  for	  eiere,	  barnehagemyndighet,	  styrere,	  leder	  og	  lærere.	  
Samlingene	  koordineres	  og	  ledes	  av	  Lesesenteret.	  
	  
Gratis	  nettbaserte	  kompetanseutviklingspakker	  
Innenfor	  strategiens	  temaområder	  utvikler	  Lesesenteret	  gratis	  nettbaserte	  
kompetanseutviklingspakker,	  som	  barnehagene	  og	  skolene	  lett	  kan	  ta	  i	  bruk	  i	  sitt	  lokale	  
arbeid.	  Innholdet	  i	  pakkene	  gir	  veiledning	  i	  barnehage-‐‑	  og	  skoleutviklingsarbeid,	  faglig	  
fordypning	  innenfor	  ulike	  temaområder,	  verktøy	  for	  å	  reflektere	  over	  egen	  praksis	  og	  
veiledning	  i	  nye	  arbeidsmetoder	  –	  alt	  innenfor	  et	  lærende	  fellesskap.	  	  
	  
Forskning	  viser	  at	  skoler	  med	  godt	  fungerende	  profesjonsfellesskap	  ser	  ut	  til	  å	  ha	  bedre	  
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forutsetninger	  for	  å	  skape	  en	  god	  opplæring	  for	  elevene	  enn	  skoler	  der	  lærerne	  arbeider	  
mer	  individuelt.6	  I	  denne	  strategien	  legger	  vi	  derfor	  vekt	  på	  faglig	  lagbygging	  i	  
barnehage	  og	  skole,	  og	  kompetanseutviklingspakkene	  er	  laget	  for	  bruk	  i	  fellesskap	  –	  
enten	  i	  hele	  kollegiet	  eller	  i	  faggrupper	  og	  team.	  Ressursene	  består	  av	  fagtekster,	  
eksempelfilmer,	  videoforelesninger,	  refleksjonsspørsmål,	  eksempler	  på	  
foreldreinvolvering	  og	  oppgaver	  som	  skal	  utføres	  i	  praksis	  og	  deles	  i	  kollegiet.	  	  
	  
Støtte	  til	  lokalt	  utviklingsarbeid	  
Fra	  2016	  legges	  det	  opp	  til	  at	  kommuner	  skal	  kunne	  søke	  om	  midler	  til	  ressurslærere	  
som	  kan	  lede	  utviklingsarbeid	  lokalt,	  og	  til	  å	  etablere	  lokale	  faglige	  nettverk	  innenfor	  
områdene	  språk,	  lesing	  og	  skriving.	  Lesesenteret	  og	  Skrivesenteret	  skal	  drive	  
kompetanseutvikling	  for	  ressurslærere,	  støtte	  disse	  i	  arbeidet	  deres	  samt	  drifte	  de	  
lokale	  faglige	  nettverkene.	  
	  


STRATEGIENS	  TEMAOMRÅDER	  
Kompetanseutviklingspakkene	  som	  Lesesenteret	  lager,	  fokuserer	  på	  sentrale	  
temaområder	  som	  barnehager	  og	  skoler	  kan	  bruke	  i	  sitt	  lokale	  utviklings-‐‑	  og	  
kompetansehevingsarbeid.	  Strategien	  har	  et	  særlig	  fokus	  på	  utvalgte	  målgrupper,	  med	  
en	  solid	  forankring	  i	  alle	  barn	  og	  unges	  utvikling:	  Det	  som	  er	  godt	  språk-‐‑,	  lese-‐‑	  og	  
skrivearbeid	  for	  alle	  elever,	  er	  også	  nyttig	  for	  de	  som	  strever,	  og	  god	  tilpasset	  opplæring	  
i	  klasserommet	  vil	  kunne	  redusere	  behovet	  for	  spesialundervisning.	  Lærere	  i	  barnehage	  
og	  skole	  må	  også	  vite	  noe	  om	  normalutvikling	  for	  å	  kunne	  arbeide	  med	  barn	  som	  har	  
språk-‐‑,	  lese-‐‑	  eller	  skrivevansker,	  eller	  med	  høgt	  presterende	  elever.	  Et	  for	  ensidig	  fokus	  i	  
kompetanseutviklingspakkene	  på	  barn	  og	  elever	  med	  vansker,	  kan	  også	  føre	  til	  
overrapportering	  av	  de	  vanskene	  som	  omtales.	  
	  


Barns	  språkutvikling,	  lese-‐	  og	  språkstimulerende	  aktiviteter	  
God	  språkutvikling	  er	  avgjørende	  for	  lek,	  læring	  og	  sosiale	  relasjoner	  i	  barnehagealder,	  
men	  også	  for	  lesing,	  skriving	  og	  læring	  i	  skolealder.	  Et	  godt	  utviklet	  språk	  i	  tidlig	  alder	  
letter	  lese-‐‑	  og	  skriveutviklingen	  i	  skolen.7	  Barn	  som	  kommer	  til	  skolen	  med	  et	  godt	  språk,	  er	  
bedre	  lesere	  gjennom	  hele	  skoleløpet	  enn	  de	  som	  starter	  skolen	  med	  et	  svakt	  utviklet	  språk.	  
Sammenhengen	  blir	  sterkere	  i	  løpet	  av	  skoleårene.8	  Studier	  viser	  også	  at	  kvaliteten	  på	  
barnehagepersonalets	  samtalebidrag	  har	  betydning	  for	  barnas	  ordforråd	  i	  første	  klasse.9	  
Arbeid	  med	  språk,	  bøker,	  lesing	  og	  samtaler	  i	  barnehagen	  er	  derfor	  av	  stor	  verdi.	  
Skandinavisk	  forskning	  viser	  at	  det	  er	  lite	  vokseninitiert	  arbeid	  med	  lese-‐‑	  og	  
skriveaktiviteter	  i	  barnehagen,10	  og	  at	  personalet	  i	  for	  liten	  grad	  tar	  hensyn	  til	  at	  barn	  har	  
med	  seg	  ulike	  erfaringer	  hjemmefra.11	  Et	  styrket	  fokus	  på	  førskriftspråklige	  aktiviteter	  og	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://link.springer.com/article/10.1007/s10833-‐‑006-‐‑0001-‐‑8	  
7	  Hagtvet,	  B.E.	  et.al.	  (2011).	  Ordforråd	  i	  førskolealder	  og	  senere	  leseferdigheter	  -‐‑	  En	  metaanalytisk	  
tilnærming.	  Spesialpedagogikk	  (1),	  s.	  34-‐‑49.	  
8	  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ufd/rap/2005/0032/ddd/pdfv/267903-‐‑
aukrust_sprakstimulering.pdf	  	  
9	  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397311000177	  
10	  Svensson,	  A.	  K.	  (2011).	  Språkstimulerende	  miljöer	  i	  förskolan:	  en	  utvärdering	  av	  Att	  läsa	  och	  berätta	  –	  


gör	  förskolan	  rolig	  och	  lärorik.	  Borås:	  Högskolan	  i	  Borås.	  
11	  Fast,	  C.	  (2007).	  Sju	  barn	  lär	  sig	  läsa	  och	  skriva:	  Familjeliv	  och	  populärkultur	  i	  möte	  med	  förskola	  och	  skola.	  
Uppsala:	  Acta	  Universitatis	  Upsaliensis	  







	   4	  


språkaktiviteter	  generelt,	  er	  derfor	  nødvendig.	  Dette	  forutsetter	  bevisste	  voksne	  med	  god	  
kunnskap	  om	  barns	  språkutvikling	  og	  språkbruk.	  	  
	  
•   Barnehagepersonalet	  skal	  få	  økt	  kunnskap,	  verktøy	  og	  trygghet	  i	  arbeidet	  sitt	  med	  
barns	  språk	  i	  ulike	  kontekster,	  som	  for	  eksempel	  leseaktiviteter,	  språket	  i	  hverdagen	  
og	  språkvansker.	  	  


	  


Sammenheng	  mellom	  barnehagens	  og	  skolens	  språkarbeid	  
For	  å	  sikre	  best	  mulig	  kontinuitet	  og	  utvikling	  for	  barna,	  er	  det	  viktig	  at	  barnehage	  og	  
skole	  har	  god	  informasjon	  om	  og	  innsikt	  i	  hverandres	  språkarbeid.	  Skal	  skolen	  lykkes	  i	  å	  
tilpasse	  begynneropplæringen	  i	  lesing	  og	  skriving	  til	  det	  enkelte	  barns	  behov,	  er	  det	  
avgjørende	  at	  lærere	  i	  skolen	  har	  grunnleggende	  kunnskap	  om	  barns	  språkutvikling,	  og	  at	  
de	  gjør	  seg	  kjent	  med	  barnehagens	  arbeidsformer	  og	  hva	  de	  har	  jobbet	  med,	  for	  slik	  å	  
forberede	  barnet	  på	  skolestart.	  Likeens	  er	  det	  viktig	  at	  personalet	  i	  barnehagen	  
videreformidler	  informasjon	  om	  det	  enkelte	  barnets	  språklige	  utvikling	  og	  om	  eventuelle	  
hjelpetiltak	  som	  er	  satt	  inn	  i	  barnehagen	  når	  foreldre	  har	  samtykket	  til	  dette.	  
Barnehagepersonalet	  må	  også	  ha	  kunnskap	  om	  hva	  barnehagen	  kan	  gjøre	  for	  å	  sikre	  barn	  
en	  så	  god	  lese-‐‑	  og	  skriveutvikling	  som	  mulig	  i	  skolen.	  	  


•   Barnehagepersonalet	  og	  lærerne	  skal	  få	  innsikt	  i	  hverandres	  arbeid	  med	  språk,	  lesing	  
og	  skriving,	  slik	  at	  de	  kan	  samarbeide	  for	  å	  utveksle	  informasjon	  om	  barnas	  språklige	  
og	  læringsmessige	  utvikling.	  Skole-‐‑	  og	  barnehageeier	  bør	  også	  ha	  innsikt	  i	  dette	  feltet,	  
slik	  at	  de	  kan	  legge	  til	  rette	  for	  et	  formalisert	  samarbeid.	  	  


	  


Den	  første	  lese-‐	  og	  skriveopplæringen	  
Barn	  begynner	  på	  skolen	  med	  varierte	  kunnskaper,	  ferdigheter	  og	  erfaringer	  med	  
skriftspråk,	  og	  opplæringen	  må	  derfor	  tilpasses	  den	  enkelte	  elevens	  behov.	  De	  fleste	  elevene	  
vil	  lære	  seg	  å	  mestre	  skriftspråket	  uavhengig	  av	  hvilke	  metoder	  som	  brukes	  i	  opplæringen,	  
mens	  metoder	  og	  innhold	  i	  begynneropplæringen	  kan	  være	  helt	  avgjørende	  for	  hvorvidt	  
andre	  elever	  vil	  oppnå	  mestring.	  Disse	  elevene	  trenger	  gjerne	  en	  mer	  eksplisitt	  
undervisning	  for	  å	  lære	  bokstaver	  og	  å	  komme	  godt	  i	  gang	  med	  lesing	  og	  skriving.	  Læreren	  
må	  derfor	  ha	  nødvendig	  kunnskap	  for	  å	  støtte	  de	  som	  trenger	  det.	  Førsteklassingene	  
befinner	  seg	  i	  den	  aldersgruppen	  som	  er	  mest	  motiverte	  for	  skole	  og	  læring.	  Dette	  har	  
trolig	  den	  norske	  skolen	  utnyttet	  i	  for	  liten	  grad.	  Forventningene	  til	  elevenes	  lese-‐‑	  og	  
skriveutvikling	  har	  vært	  for	  lave,	  og	  læringstrykket	  i	  begynneropplæringen	  har	  vært	  
relativt	  lavt	  på	  mange	  skoler.12	  Her	  er	  et	  potensial	  for	  læring	  som	  bør	  utnyttes	  bedre.	  
	  
•   Lærerne	  som	  underviser	  i	  begynneropplæringen	  skal	  få	  økt	  kunnskap	  om	  hva	  som	  
kjennetegner	  god	  praksis	  i	  den	  første	  lese-‐‑	  og	  skriveopplæringen,	  og	  reflektere	  over	  
sitt	  arbeid.	  De	  skal	  ha	  tilstrekkelige	  kunnskaper	  til	  å	  gjøre	  kvalifiserte	  valg	  av	  
opplæringsmetoder	  og	  være	  i	  stand	  til	  å	  velge	  ut	  gode	  læremidler	  til	  elevene.	  
	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Lundetræ,	  K.	  &	  Walgermo,	  B.	  (2014).	  Leseopplæring	  –	  å	  komme	  på	  sporet.	  Å	  lykkes	  med	  lesing.	  Tidlig	  
innsats	  og	  tilpasset	  opplæring	  (red.	  Lundetræ	  &	  Tønnessen).	  Oslo:	  Gyldendal	  akademisk.	  148-‐‑171.	  
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Lesing	  og	  skriving	  i	  alle	  fag	  
Utvikling	  av	  lese-‐‑	  og	  skrivekompetanse	  er	  en	  kontinuerlig	  prosess	  som	  pågår	  også	  etter	  
den	  første	  lese-‐‑	  og	  skriveopplæringen.	  På	  mellomtrinnet,	  i	  ungdomstrinnet	  og	  i	  
videregående	  opplæring	  skal	  elevene	  videreutvikle	  lese-‐‑	  og	  skriveferdighetene	  de	  har	  med	  
seg	  fra	  barnetrinnet.	  De	  skal	  lese	  og	  skrive	  stadig	  mer	  komplekse	  fagtekster	  i	  ulike	  fag,	  de	  
skal	  utvikle	  fagspesifikk	  tekstkompetanse,	  og	  kravene	  til	  ordforråd,	  bakgrunnskunnskap	  og	  
sjangerkunnskap	  stiger.	  Dette	  gir	  seg	  utslag	  i	  at	  elever	  med	  lite	  utviklet	  ordforråd	  og	  
tekstkompetanse	  får	  vansker	  med	  leseforståelsen,	  uavhengig	  av	  om	  de	  mestrer	  avkoding.	  
Lese-‐‑	  og	  skriveopplæringen	  må	  ta	  konsekvensen	  av	  at	  kunnskap	  utvikles,	  kommuniseres	  og	  
brukes	  på	  forskjellige	  måter	  i	  de	  enkelte	  fagene.	  
	  
•   Lærerne	  skal	  få	  økt	  kunnskap	  om	  hvordan	  de	  i	  større	  grad	  enn	  i	  dag	  kan	  integrere	  
arbeidet	  med	  lesing	  og	  skriving	  i	  planlegging	  og	  undervisning	  i	  alle	  fag,	  fra	  første	  til	  
og	  med	  trettende	  trinn.	  
	  


Digitale	  teknologier	  i	  lese-‐	  og	  skriveopplæringen	  
Framtidas	  skole	  kommer	  til	  å	  være	  teknologirik,	  både	  når	  det	  gjelder	  måtene	  elevene	  lærer	  
på	  og	  lærerne	  underviser	  på.	  Digitale	  teknologier	  implementeres	  i	  økende	  grad	  på	  alle	  
trinn,	  fra	  barnehage	  til	  videregående	  opplæring,	  og	  i	  rammeplaner	  og	  styringsdokumenter	  
er	  det	  sterkt	  fokus	  på	  økt	  bruk	  av	  IKT.	  Utviklingen	  går	  raskt	  og	  stiller	  nye	  krav	  til	  læreren.	  
	  
•   Lærerne	  skal	  få	  kunnskaper	  om	  digital	  teknologi	  og	  digitale	  verktøy	  i	  lese-‐‑	  og	  
skrivearbeid,	  slik	  at	  de	  vil	  kunne	  bruke	  dette	  hensiktsmessig	  og	  målrettet	  i	  læringen.	  	  
	  


STRATEGIENS	  MÅLGRUPPER	  
Mange	  barn	  og	  elever	  strever	  med	  språkrelaterte	  vansker,	  samt	  med	  lese-‐‑	  og	  
skrivevansker.	  Strategien	  har	  som	  ambisiøst	  mål	  å	  styrke	  skole-‐‑	  og	  
barnehagepersonalets	  kompetanse	  til	  raskt	  å	  identifisere	  disse	  barna	  og	  elevene,	  samt	  
følge	  opp	  med	  effektive	  tiltak.	  Det	  er	  også	  et	  mål	  at	  høyt	  presterende	  elever	  skal	  få	  de	  
utfordringer	  og	  den	  støtte	  de	  behøver.	  	  
	  


Minoritetsspråklige	  barn	  og	  elever	  
Gruppen	  av	  minoritetsspråklige	  barn	  og	  elever	  er	  funnet	  å	  utgjøre	  en	  risikogruppe	  for	  å	  
utvikle	  vansker	  med	  lesing,	  skriving	  og	  læring	  i	  skole.13	  Dette	  til	  tross	  for	  at	  barna	  kanskje	  
siden	  barnehagealder	  har	  mestret	  hverdagsspråket	  godt	  og	  snakket	  norsk	  med	  
morsmålslik	  uttale.	  Barnehage	  og	  skole	  må	  derfor	  ha	  fokus	  på	  minoritetsspråklige	  barns	  
norskspråklige	  utvikling,	  gjennom	  hele	  barnehage-‐‑	  og	  skoleløpet.	  Barnehagen	  er	  en	  svært	  
viktig	  arena	  for	  minoritetsbarns	  språklæring.	  Språklæring	  skjer	  når	  barnet	  får	  bruke	  
språket	  –	  i	  meningsfulle	  situasjoner,	  gjennom	  engasjement	  i	  språklige	  aktiviteter,	  støttet	  
av	  voksne	  som	  er	  gode	  språkmodeller	  og	  som	  vet	  hvordan	  de	  skal	  legge	  til	  rette	  for	  
språkstimulerende	  aktiviteter.	  Minoritetsspråklige	  barn	  vil	  i	  skolen	  ofte	  være	  like	  gode	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Melby-‐‑Lervåg,	  M.	  &	  Lervåg,	  A.	  (2013).	  Reading	  comprehension	  and	  its	  underlying	  components	  in	  second	  


language	  learners:	  A	  Meta-‐‑analysis	  of	  Studies	  Comparing	  First	  and	  Second	  Language	  Learners.	  
Psychological	  Bulletin	  vol	  140	  (20).	  409-‐‑433.	  
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ordavkodere	  på	  andrespråket	  som	  majoritetsspråklige,14	  men	  likevel	  ha	  et	  mindre	  utviklet	  
ordforråd	  på	  opplæringsspråket	  enn	  sine	  majoritetsspråklige	  klassekamerater.	  Etter	  hvert	  
som	  vanskegraden	  på	  de	  skolefaglige	  tekstene	  øker,	  vil	  et	  magert	  ordforråd	  medføre	  
begrensninger	  for	  leseforståelsen.	  Elever	  som	  forstår	  det	  de	  lærer,	  beholder	  motivasjonen,	  
og	  færre	  faller	  fra	  i	  videregående	  opplæring.	  Skolen	  må	  derfor	  arbeide	  systematisk	  med	  
vokabular,	  og	  legge	  vekt	  på	  allsidige	  lese-‐‑	  og	  skriveaktiviteter.	  	  
	  


•   Barnehagepersonalet	  og	  lærerne	  skal	  øke	  sin	  kunnskap	  om	  hvordan	  barns	  
andrespråk	  utvikles	  og	  stimuleres,	  fra	  barnets	  tidlige	  talespråklige	  ferdigheter	  til	  
lese-‐‑	  og	  skriveutvikling	  i	  skolen.	  	  


Barn	  og	  elever	  med	  språkvansker	  
Barn	  og	  elever	  med	  språkvansker	  utgjør	  en	  risikogruppe	  for	  å	  utvikle	  lese-‐‑	  og	  
skrivevansker.15	  Tidlig	  innsats	  gjennom	  systematiske	  språkstimuleringstiltak	  er	  det	  
viktigste	  pedagogiske	  virkemiddelet	  for	  disse	  barna.	  Barnehagen	  må	  legge	  til	  rette	  for	  
både	  spontane	  og	  formelle	  språkaktiviteter,	  og	  må	  kunne	  oppdage	  barn	  som	  strever	  med	  
språk,	  slik	  at	  disse	  tidlig	  får	  hjelp	  til	  å	  utvikle	  sine	  språklige	  ferdigheter.	  Systematisk	  
observasjon	  av	  barns	  språk	  i	  barnehagen	  kan	  forhindre	  at	  språkvansker	  forblir	  
uidentifiserte	  til	  langt	  opp	  i	  skolealder.	  Språkvansker	  medfører	  utfordringer	  med	  lesing,	  
skriving	  og	  læring	  i	  skolen,	  og	  elevene	  står	  dermed	  i	  fare	  for	  å	  falle	  utenfor	  i	  skolen,	  eller	  bli	  
tapere	  i	  dagens	  språksamfunn.	  Lite	  kunnskap	  om	  språkvansker	  blant	  lærerne	  gjør	  at	  
vanskene	  ofte	  forblir	  ”skjulte”,	  og	  at	  elevene	  overses	  med	  tanke	  på	  tiltak.16	  	  


•   Barnehagepersonalet	  og	  lærerne	  skal	  få	  økt	  kunnskap	  om	  observasjon	  og	  kartlegging	  
av	  vansker,	  slik	  at	  barn	  med	  vansker	  tidlig	  kan	  identifiseres	  og	  følges	  opp	  med	  
språktiltak	  innenfor	  det	  ordinære	  barnehagetilbudet.	  Ved	  behov	  henvises	  barn	  videre	  
til	  PPT,	  og	  elever	  med	  språkvansker	  i	  skolen	  får	  hjelp	  og	  tilrettelagt	  opplæring.	  	  
	  


Gutter	  
Gutters	  språkutvikling	  ser	  ut	  til	  å	  gå	  noe	  langsommere	  i	  tidlig	  alder	  enn	  jenters,17	  og	  flere	  
gutter	  enn	  jenter	  har	  språk-‐‑,	  lese-‐‑	  og	  skrivevansker.18	  Selv	  om	  forskning	  kan	  nyansere	  
bildet,	  ser	  vi	  kjønnsforskjeller	  også	  i	  skolealder,	  for	  eksempel	  i	  de	  store	  leseundersøkelsene	  
PISA,	  PIRLS	  og	  Nasjonale	  prøver	  i	  lesing,	  hvor	  jentene	  gjennomgående	  har	  bedre	  
leseferdigheter	  enn	  gutter.19	  Forskjeller	  mellom	  gutter	  og	  jenters	  leseferdigheter	  kan	  også	  
skyldes	  ulik	  interesse	  for	  språk-‐‑	  og	  leseaktiviteter,	  motivasjon	  og	  holdninger	  til	  lesing.	  Det	  
må	  arbeides	  målrettet	  både	  i	  barnehage	  og	  skole	  for	  at	  kjønnsforskjellene	  i	  språk-‐‑	  og	  
leseferdighet	  ikke	  skal	  øke	  etter	  hvert	  som	  elevene	  blir	  eldre.	  	  


•   Barnehagepersonalet	  og	  lærerne	  skal	  få	  økt	  kunnskap	  om	  hva	  vi	  vet	  om	  
forskjeller	  mellom	  gutters	  og	  jenters	  språklige	  og	  skriftspråklige	  utvikling,	  slik	  at	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  https://www.idunn.no/npt/2011/05/art07	  	  
15	  http://jslhr.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1782525	  	  
16	  Bele,	  I.	  (2008).	  To	  ungdommer	  med	  spesifikke	  språkvansker.	  Språkvansker.	  Oslo	  :	  Cappelen	  akademisk.	  
55-‐‑99.	  
17	  http://fla.sagepub.com/content/34/1/3.short	  	  
18	  Se	  feks	  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dys.389/abstract	  	  
19	  Solheim,	  O.J.	  &	  Lundetræ,	  K.	  (under	  ferdigstilling,	  2015).	  How	  can	  we	  explain	  varying	  gender	  
differences	  in	  international	  reading	  achievement	  tests	  during	  childhood,	  adolescent	  and	  young	  adults?	  
Assessment	  in	  Education.	  	  
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de	  blir	  bedre	  i	  stand	  til	  å	  tilpasse	  det	  pedagogiske	  tilbudet	  til	  barn	  og	  elever	  med	  
ulike	  behov.	  
	  


Elever	  med	  lese-‐	  og	  skrivevansker	  
I	  Norge	  brukes	  det	  mye	  ressurser	  på	  spesialundervisning	  på	  de	  høye	  klassetrinnene,	  og	  
mindre	  de	  første	  årene	  –	  en	  situasjon	  som	  innebærer	  at	  norske	  lærere	  i	  større	  grad	  
arbeider	  med	  vanskene	  når	  elevene	  har	  strevd	  med	  dem	  i	  mange	  år,	  i	  stedet	  for	  å	  
forebygge	  og	  gi	  tidlig	  hjelp.	  Forskere	  og	  utdanningsmyndigheter	  har	  derfor	  pekt	  på	  
behovet	  for	  en	  endring	  fra	  sen	  til	  tidlig	  innsats	  i	  skolesystemet,	  slik	  at	  lese-‐‑	  og	  
skrivevansker	  kan	  avhjelpes	  og	  forhindres.20	  Tidlig	  innsats	  reduserer	  også	  sannsynligheten	  
for	  vedvarende	  vansker.21	  	  


•   Lærerne	  skal	  få	  økt	  kunnskap	  om	  vansker	  med	  lesing	  og	  skriving,	  for	  å	  kunne	  
identifisere	  elevene	  det	  gjelder.	  De	  skal	  dessuten	  få	  økt	  kompetanse	  om	  hvordan	  godt	  
samarbeid	  om	  elever	  med	  vansker	  kan	  fungere,	  og	  om	  hvordan	  de	  ved	  å	  sette	  inn	  
generelle	  tiltak	  kan	  tilpasse	  klasseundervisningen	  sin	  for	  elever	  med	  allerede	  
etablerte	  vansker.	  


	  


Høyt	  presterende	  elever	  
Prinsippet	  om	  tilpasset	  opplæring	  gjelder	  også	  elever	  med	  særlige	  evner	  og	  talenter	  på	  
ulike	  områder,	  og	  disse	  elevene	  får	  i	  dag	  ikke	  alltid	  nok	  stimulans	  og	  støtte	  fra	  læreren.22	  
Høyt	  presterende	  lesere	  og	  skrivere	  finner	  vi	  på	  alle	  klassetrinn,	  og	  felles	  for	  disse	  kan	  være	  
selvstendighet,	  presisjon	  og	  høy	  kvalitet	  i	  refleksjoner	  rundt	  teksters	  form	  og	  innhold.	  
Dessuten	  har	  de	  gode	  språklige	  ferdigheter.	  Noen	  av	  de	  svært	  kompetente	  leserne	  har	  lært	  
seg	  å	  lese	  og	  skrive	  selv,	  gjerne	  før	  skolestart,	  og	  de	  trekker	  med	  seg	  de	  gode	  
språkferdighetene	  sine	  inn	  i	  tekstforståelsen	  når	  de	  leser.	  Det	  finnes	  også	  mange	  elever	  
som	  til	  tross	  for	  gode	  ferdigheter,	  investerer	  svært	  lite	  i	  arbeidet	  på	  skolen.	  Disse	  kan	  lett	  
begynne	  å	  kjede	  seg,	  hekte	  seg	  av	  læringsarbeidet	  og	  minimere	  innsatsen	  dersom	  de	  ikke	  
møter	  reelle	  utfordringer	  i	  emner	  som	  interesserer	  dem.	  
	  


•   Gjennom	  kompetanseutviklingen	  skal	  lærerne	  øke	  sin	  kunnskap	  om	  høyt	  
presterende	  elever	  og	  om	  hvordan	  undervisning	  kan	  tilpasses,	  slik	  at	  også	  disse	  
elevene	  får	  utfordringer	  som	  gjør	  at	  de	  opprettholder	  motivasjon,	  engasjement	  
og	  utnytter	  sitt	  potensial	  for	  læring.	  


	  


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  http://sig1perspectives.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1767449	  	  
21	  Fletcher,	  J.	  M.,	  Lyon,	  G.	  R.,	  Fuchs,	  L.	  S.,	  &	  Barnes,	  M.	  A.	  (2007).	  Learning	  Disabilities:	  From	  Identification	  to	  
Intervention.	  New	  York:	  Guilford	  Press.	  
22	  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00313830903043174	  
	  





