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VEDLEGG 3 

OPPLYSNINGER OM SPRÅKFERDIGHETER I FORBINDELSE MED SKOLESTART FOR 
BARN MED ANNET MORSMÅL ENN NORSK OG SAMISK 

 
Barnets navn:_________________________     jente  gutt    
 
Morsmål (elevens førstespråk)________________________________ 
 
Fødselsdato: _______________  Født i Norge                    JA   NEI    
 
I tilfelle nei, hvor mange år har barnet bodd i Norge?______________ 
 
Hvilken skole skal barnet begynne på?____________________________ 
 
Hvor mange år i norsk barnehage? __________________________ 
 
Nåværende barnehage _____________________________________ 
 
Har barnehagen hatt tospråklig assistent?             JA    NEI   
 
Hvordan har det vært organisert? _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Har barnet hatt et tilrettelagt opplegg knyttet til det å lære norsk språk?         JA    NEI    
 
Hvilke emner har dere jobbet med ? ___________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
Kommuniserer foreldre og barnet på morsmålet i hjemmet?   JA  NEI    
 
 
Evaluering av barnets uttale 

  Snakker uten avvik. Barnet snakker norsk med uttale som et jevnaldrende norsktalende 
barn. 

  Barnet snakker tydelig og forståelig 
  Visse avvik gjør at man må lytte konsentrert, det fører i blant til misforståelser 
  Vanskelig å forstå p.g.a. sviktende uttaleferdigheter 
  Nesten ingen ferdigheter 
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Evaluering av barnets fortellerevne og taleflyt 

  Snakker omtrent like flytende som et norsktalende barn på samme alder 
  Taleflyten er av og til påvirket av at barnet ikke finner ord, eller ikke klarer å ordlegge seg       

spontant 
  Taleflyten er påvirket av mangler i språkferdighetene og for mange    

ordstillingsfeil. Talen blir ofte preget av brudd, selvretting og nye forsøk på å snakke 
  Tvilrådig og usikker tale, tvinges ofte til taushet p.g.a. begrenset ordforråd og grammatiske 

ferdigheter 
  Nesten ingen ferdigheter 

 
 
Evaluering av barnets ordforråd 

  Bruker ord og uttrykk omtrent som et norsktalende barn på samme alder 
  Bruker iblant feil ord og må omformulere p.g.a. utilstrekkelig ordforråd. Dette   

vanskeliggjør forståelsen 
  Bruker ofte feil ord, samtalen går noe tregt p.g.a. utilstrekkelig ordforråd 
  Feil ord og begrenset ordforråd vanskeliggjør forståelsen 
  Nesten ingen ferdigheter 

 
Evaluering av barnets grammatikk 

  Gjør få eller ingen feil 
  Gjør feil her og der, men det påvirker ikke forståelsen 
  Gjør systematiske feil som iblant forstyrrer forståelsen 
  Feilene forstyrrer forståelsen. Barnet må ofte omformulere for å bli forstått eller gi opp  

formuleringer og gå tilbake til mer elementær struktur 
  Nesten ingen ferdigheter 

 
Evaluering av barnets lytteforståelse 

  Virker som barnet forstår det meste uten problemer 
  Forstår det meste av det som sies ved normal talehastighet. Noen ganger kan det være    

nødvendig med gjentakelser. 
  Forstår om man snakker noe langsommere enn normalt og gjentar en gang eller to. 
  Har vansker med å forstå hva som sies. Forstår i noen grad om man snakker langsomt og 

bruker enkle ord og forklarer underveis 
  Nesten ingen ferdigheter 

 
Evaluering av barnets muntlige ferdigheter og ordproduksjon 

  Klarer selvstendig å fortelle, referere og fremstille sammenhengende uten problemer 
  Klarer nokså bra å fortelle, referere og fremstille noe sammenhengende på egen hånd 
  Klarer til dels å fortelle, referere og fremstille noe sammenhengende, dersom han/hun 

får hjelp underveis 
  Har vansker med å gi en sammenhengende fremstilling på egenhånd. Er helt avhengig av 

hjelp 
  Nesten ingen ferdigheter 
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Vil barnet trenge hjelp og støtte av tospråklig lærer?         JA  NEI   
 
Vil barnet trenge særskilt norskopplæring?         JA  NEI   
 
Kommentarer ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Dato: ________________   Dato: _________________ 
 
 
__________________________  ________________________ 
Styrer barnehage    Foresatte 

 
 

 


