1. Tiltakskjede – språkopplæring av flerspråklige barn i
barnehage og skole
Likeverdig opplæring i praksis i Drammen kommune – prosjekterfaringer for bedre språklæring i
et utvalg skoler og barnehager.
En beskrivelse med et forslag til en helhetlig og sammenhengende kjede av erfarte kritiske
suksessfaktorer

Målgruppe

Mål

0 – 2 åringen i
barnehage

Den ansatte skal
bruke språket
aktivt og bevisst i
barnehageBarnets foresatte hverdagen

Verktøy/metode

Tiltak - ansvar

Kunnskaps-(metoden)
og Språktrappa (digital
idebank) 0 – 2 åringen

Den ansatte i barnehagen skal:
Ordsette barnets handling
Ordsette barnets følelser
Ordsette egen handling
Ordsette det som skal skje, skape
forutsigbarhet

Samlinger/
språksamlinger –
formelt samarbeid med
barna
Marte Meo metoden:
- arbeid etter prinsipper
for utviklingsstøttende
kommunikasjon
- video opptak med
veiledning til ansatte

3- åringen i
barnehage

Hver 3- åring
skal sees av en
voksen
Den voksne skal
gjøre seg kjent
med barnets
språklige ståsted
(kartlegging)
Barnets språk
skal registreres
og stimuleres

Aktivitetskort
Kunnskapstrappa(metod
en) og Språktrappa
(digital idebank)
Observasjon og
dokumentasjon av
barnets språkutvikling
TRAS er obligatorisk
kartleggingsverktøy
Dokumentkamera til
formidling av bøker
Bruk av Språktelt:
Tiltak for enkeltbarn
med spesielle behov.
Bruk av diktafon eller
lydopptak

Alle ansatte skal ha grunnleggende
kunnskap om Marte Meo metoden
og bruke utviklingsstøttende
kommunikasjon gjennomgående
Informasjonsbrosjyre til foreldre
om årets aktivitet og en
velkomsthilsen til barnet
Ansvar: pedagogisk leder
Organisering av barnehagen som
muliggjør arbeidsmetodene; små
grupper, samt fokus på den ansattes
betydning
Ansatte skal tilrettelegge for
”Språksprett” som består av:
 samling
 billedbok/dokumentkamera/
konkreter
 motorisk lek
 rollelek
Barnets bruk av begreper
observeres og skrives rett inn i
TRAS. En gang på høsten og to
ganger på våren.
Forutsetninger:
de ansatte:
- ordsetter barnas og egne initiativ
- konkretiserer handling
- bevissthet rundt stemmebruk og
kroppsbruk
- bruker diktafon der det er
hensiktsmessig

Spesialpedagiske tiltak:
Språkteltet – Samtale knyttet til
enkle bøker og konkreter
4- åringen på
helsestasjonen

En
kvalitetssikring
for at barn med
språkutfordringer
blir ”sett” tidlig
og adekvate
tiltak kan settes
inn

Samtykkeskjema som
foreldre skriver under
(samarbeid helsestasjon
og barnehage)

Helsestasjonen gjennomfører
SPRÅK 4 av alle 4-åringer
Helsestasjonen har ansvar for at
foreldre bes om å undertegne
samtykkeskjema
Alle barn har rett til barnehageplass
Foreldre til barn uten
barnehageplass motiveres til å søke
barnehageplass
Barn uten barnehageplass gis tilbud
om språkstimulering i
helsestasjonen
Gratis kjernetid er for alle barn i
Strømsø/ Fjell området – prosjekt
Helsestasjonen tar kontakt med
barnehagen om barn med lav score.
Informerer om hvilke områder
barna scorer lavt
Oppfølging i samarbeid med
foreldre – barnehagens ansvar
Ingen rutiner for barn med bra score

4- åringen i
barnehage

5 åringen i
barnehagen

Barnets
språkbruk skal
registreres og
stimuleres

Kunnskapstrappa
(metoden) og
Språktrappa (digital
idebank)

Barnet har
aldersadekvat
språklig
bevissthet

TRAS er obligatorisk
kartleggingsverktøy

Barnet har
aldersadekvat
språklig
bevissthet

Kartlegging med Nya
Sit etter behov
Bruke
opplæringsmateriellet
”Tall og språksprell”,
med tilhørende
evalueringsskjema
Kunnskapstrappa
(metoden) og
Språktrappa (digital
idebank)

Ansatte gjennomfører systematiske
observasjoner av alle barn mht
språklig utvikling og registrerer inn
i TRAS
Språklig bevissthetstrening i små
grupper, 4-5 barn, med fokus på:
 Oppmerksomhet på lyd
 Rim og regler
 Stavelsesdeling
 Forlydsanalyse
Gjentagelse ved behov

Ansatte gjennomfører systematiske
observasjoner av alle barn mht
språklig utvikling og registrerer inn
i TRAS

Barnet skal
beherske norsk
godt nok til
skolestart
Skrivedansen:
Barnet har
utviklet
kroppsbevissthet,
dominant hånd,
øye-hånd
koordinasjon,
flyt i bevegelser.
Konsentrasjon
samt rom- og
retningssans

Barnehage 5åringen
5-åringens
barnehagepedag
og

Styrke
overgangen fra
barnehage til
skole for
flerspråklige barn

Elevens
kontaktlærer på
1.trinn

Elever på 1. 2.
og 3.trinn

Den enkelte elev
har en språk- og
begrepsutvikling,
sett i forhold til
nivå ved
skolestart
Skape et solid
”stillas”
(Vygotsky 1978)
på norsk, for å ha
tilstrekkelig
språkkompetanse
til at eleven skal

TRAS er obligatorisk
kartleggingsverktøy

Tilrettelagte aktiviteter der tema fra
Skrivedansen benyttes.

Kartlegging med Nya
Sit ved behov

Ansatte skal arbeide med at barna:
 Mestrer å ta imot beskjed
 Gjøre beskjeden om til
aktiv handling
 Utføre handlingen
 Turtaging – vente på tur –
gi tur
 Kunne holde fokus
 Sette ord på egne og andres
handlinger og følelse

Bruk av ”Skrivedansen”
(Nederlandsk metode)
Arbeid i ”Se og hør”
gruppe med alle 5åringene, regelmessig
Bruke
opplæringsmateriell,
”Tall- og språksprell”
- repetisjon
- 2 nye områder
En modell hvor foreldre,
førskolelæter og lærer
har felles
erfaringsdeling om
barnets språklige
utvikling og sosiale
kompetanse
Mal for invitasjon til
samtalen
Mal for gjennomføring
av samtalen
Rutinebeskrivelse for
planleggingsfase for
pedagogene i barnehage
og skole
Overgangssamtale
mellom foreldre,
førskolelærer og lærer
Verktøy:
Kartleggings-verktøy i
grunnleggende norsk/
Vokal (obligatorisk for
alle flerspråklige elever)
Kartlegging med
Nya Sit (etter behov)

1. ord og setningsbevissthet
2. morfembevissthet
Gjennomføre samtalene: ansvar
Avdelingsleder på skolen
Foreldrenes forberedelse til møtet:
”hva er du stolt av – si i forhold til
ditt barn”
Se egne maler og innhold
H:\Prog\GLIS\overgangssamtaler\
Mal - veiledende plan for
samtalen.doc
DELE er prøvet ut i 2011. DELE er
en alternativ modell for
overgangssamtale

Lærere bruker
kartleggingsresultater systematisk
Lærere skal systematisk arbeide
med å skape før-forståelse
Lærere bruker Språktrappa som er
en modell for temabasert språk- og
begrepsopplæring

Ringeriksmateriell (etter
behov/ obligatoriske ved I undervisningen skal det brukes:
enkelte skoler for alle)
 Visualisering som
gjennomgående metode
Nasjonal
 Billedboka

ha et
gjennomgående
godt
læringsutbytte og
kunne tilegne seg
fagstoff

kartleggingsprøve i
leseferdighet (mai)
Leseprøve på ulike
morsmål (2. trinn)
Metoder:
Språktrappa
Ringeriksmateriell
SOL
Veiledet lesing







Konkreter
Låne kasser fra bh mediatek
Nivådeling
Ordbanker
SFO som språk arena

Systematisk jobbing med begreper
og språk i alle fag
Forsterket foreldresamarbeid
Tett samarbeid mellom de lærerne
som er tilknyttet trinnet for å sikre
en sammenheng i lærestoffet
mellom ordinær norskundervisning,
morsmålsopplæring og opplæring i
grunnleggende norsk

Elever på 4., 5.,
6. og 7.trinn

Ved utgangen av
barneskolen har
de flerspråklige
elevene i snitt
samme
læringsutbytte
(resultatet på
kartleggingsprøv
er) som snittet av
de etnisk norske
drammenselever
Forutsetning:
eleven har bodd
minst 7 år i
Norge, gått i
barnehagen i
minst 1 år .

Verktøy:
Kartleggings-verktøy i
grunnleggende norsk/
Vokal (obligatorisk for
alle flerspråklige elever)
Nasjonale prøver (5.
trinn)
Nasjonale
kartlegginger(årlig)
(lesing og regning)
SOL
Aski Raski
Filmer fra nettet
Språkstien
Metode:
Norsk
/begrepsopplæring
I alle fag
Veiledet lesing
SOL
Bruk av ”forsker-elever”
(lenke til prosjektutprøvingen)

Lærerne skal:
 Ta i bruk ordbanker
 Bruke visualisering
 legge til rette for at elever
som har behov for det skal
gis mulighet til å få en førforståelse før nytt fagstoff
innføres
 bruke lese- og
læringsstrategier
 bruke metodikken ”veiledet
læring”
Skolen skal:
 Tilrettelegge for
behovsprøvd leksetilbud (5.
til 7. trinn)
 Et foreldresamarbeid hvor
foreldrene brukes som
ressurs (medlærere)

